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КОНФЕРЕНЦИЯ

ҚҰНДЫЛЫҚҚА 
ТОЛЫ 
ҚАЙРАТКЕР 
ӘЛЕМІ

Тәуелсіз қазақ елінің тұңғыш 
Премьер-министрі, мемлекет және 
қоғам қайраткері, Сыр елінің 
тумасы Ұзақбай Қарамановтың 
85 жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік түлеткен тұлға» 
тақырыбында республикалық 
конференция өтті.

Конференцияны облыс әкімі Нұр
лы бек Нәлібаев ашып, келелі жиынға 
ел орда төрінен арнайы келіп қатысып 
отырған меймандарды таныстырып, 
сонымен қатар, конференцияға мем
лекет және қоғам қайраткерлері 
Б.Сапарбаев, Қ.Көшербаев, М.ҚұлМұ
хам  мед құттықтау хат жолданғанын 
атап өтті.

Ісшараға ҚР Парламенті Се на ты
ның депутаты, техника ғы лым дары
ның докторы, профессор, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
мемлекет және қоғам қайраткері Бақыт
жан Жұмағұлов, саяси ғылымдар 
докторы Мұрат Бақтиярұлы, техника 
ғылымдарының докторы Әкімжан Сейт
жанұлы, ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары Ғалым Әміреев, Бақытбек 
Смағұлов қатысты. 

Мемлекет 
басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Абай 
облысына сапарында 
жұртшылықпен  
кездесуде Семей 
қаласының, Абай 
облысының Қазақстан 
тарихындағы орны 
ерекше әрі төл 
шежіремізде  айрықша 
орны бар өлке екенін 
атап өтті.

– Еліміздегі мұғалімдер 
даяр лайтын алғашқы оқу 
орны бұдан 120 жыл бұрын 
осы қалада ашылғаны бел
гілі. Онда Мұхтар Әуезов, 
Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш 
Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, 
Шәкен Айманов сынды ұлт 
зия лылары білім алған. Ал 
Семейдегі  музыкалық драма 
театр – қазақтың театр өне
рінің берекелі бастауы. Ұлт 
футболының тұсауы да осы 
жерде кесілген. Елі міз дегі 
тарихиөлкетану му зейі, қо
ғам дық кітапхана, архив, теле
граф алғаш рет осын да ашыл
ған. Сондықтан бұл жерді 
хал  қымыз қазақ руханияты 
тамыр жайған жер деп ерекше 
қадір лейді, – деді Мемлекет 
басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
2020 жылы өзінің шешімімен 
Се мей қаласына тарихи орта
лық мәртебесі берілгенін 
айтты.

– Жалпы, өңірдің тыныс
тір шілігі әрдайым менің жіті 
назарымда. Осыдан ширек 
ғасыр бұрын облыс таратылып, 
Шығыс Қазақстанға қосылды. 
Содан бері өлкеге бұрынғы 
мәртебесін қайтару мәселесі 
қоғамда талай рет көтерілді. 
Семей өңірінде іргесі бөлек 
облыс құру туралы бірнеше 
хатхабар, ұсыныс алдым. 
Біз халық үніне құлақ аса
тын мемлекет құрып жатыр
мыз.  Сондықтан мен биыл 
халық тың қалауын ескере 
оты рып, осы аймақта жеке 
облыс құру туралы шешім 
қабылдадым. Аталған қадам 
өңірдің әлеуметтікэко но
мика лық мәселелерін жедел 
ше шіп, тұрғындардың әл
ауқатын арттыруға ықпал 
етеді. Инвестицияның ке
луіне, өнеркәсіп пен жұмыс 
орын дарының ашылуына, 
шағын және орта бизнестің 
да муына жағдай жасайды. 
Аймақты республикалық бюд
жеттен тікелей қаржыландыру 
жүйесі жүзеге асады. Бұл 
шешім – шын мәнінде, тарихи 
әділдіктің салтанат құруы. Біз 
жаңадан құрылған облысты 
ұлттың ұлы тұлғасына деген 
ерекше құрмет белгісі ретінде 
Абай деп атадық. Өйткені Абай 
– ұлт пен жұрттың символына 
айналған ұлы тұлға. Семей 
мен Абай – бірбірінен еш

қашан ажырамайтын ұғымдар. 
Осы мүмкіндікті пайдаланып, 
баршаңызды Абай облы сы
ның құрылуымен тағы да құт
тықтаймын! – деді Президент.

Президент Абай өңірін 
дамытудың басым бағыттары 
мен өзекті мәселелеріне тоқ
талды. Үкімет пен әкімдікке 
облыс мектептеріндегі орын 
тапшылығы мәселесін  бір
жола шешу, Семейдегі меди
цина университеті жанынан 
көпбейінді аурухана салу,  
ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өңдейтін кәсіпорындардың 
жұмысын жандандыру туралы 
тапсырма берді.  Үкіметке 
жақын арада Абай облысын 
дамытудың кешенді жоспарын 
әзірлеуді жүктеді. 

***
Мемлекет басшысы 

Абай облысына жұмыс 
сапары барысында 
жазушы Мұхтар Әуезов 
пен ғалым Қайым 
Мұхамедхановқа 
арналған ескерткішті 
ашты.
Президент шараға қа

тысушылар алдында сөйле
ген сөзінде екі тұлғаның төл 
тарихымызда ерекше орын 
алатынын атап өтті.

– Бұл – ұстаз бен шәкірт, 
аға мен іні арасындағы рухани 
бірліктің символы. Шын 
мәнінде, қос алыпты бөле
жа рып қарау мүмкін емес. 
Олар Абай мұрасын зерттеп, 
дәріптеуге өлшеусіз еңбек 
сіңірді. Төл әдебиетімізді 
жаңа белеске көтерді. Мұхтар 
Әуезов Абайды, Абай ар
қылы қазақты бүкіл әлемге 
танытты. Ұлы ойшылдың көр
кем бейнесін сомдап, оның 
асыл мұрасын адамзаттың 
ортақ қазынасына қосты. 
Жазу шының әр туындысы 
жұр тымыздың жүрегінен 
өшпес орын алды. Мұхтар 
Әуезов – әлем әдебиетінің шы
ңына көтерілген қаламгер. Ал 
Қайым Мұхамедханов – ұлы 
жазушының жақын серігі әрі 
шәкірті. Ол бүкіл ғұмырын 
Абайтану, Шәкәрімтану және 
Алаштану ғылымына арнады. 
Қуғынсүргінге ұшыраса да, 
тағдырдың сынағына қарсы 
тұрып, еліне адал қызмет етті, 
– деді Мемлекет басшысы.

Президент ұлт тари
хындағы біртуар тұлға
ларымызды ұлықтау парыз 
екенін және бұл ескерткіш 
Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық 
тойына тарту болғанын  айтты.

Сонымен қатар Мемлекет 
басшысы шараға қатысуға 
келген бір топ зиялы қауым 
өкіл дерімен кездесті. Олар
дың қатарында жазушы мен 
ғалымның ұрпақтары, абай
танушылар, осы өңірде 
туыпөскен бірқатар ақын
жазушылар болды.

Қазақ руханияты 
тамыр жайған жер

МЕМЛЕКЕТ ҺӘМ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

ҚҰРМЕТ

Кеше облыс орталығындағы 
үлкен көшелердің біріне мемлекет 
және қоғам қайраткері, Қазақстан 
дамуында ерекше орны бар тұлға, 
Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 
Премьер-Министрі, жерлесіміз Ұзақбай 
Қарамановтың есімі берілді. Ұрпақ 
жадында мәңгі есте сақтау мақсатында 
қайраткердің жарқын бейнесін 
жаңғыртқан ескерткіш тақта да ілінген.

Ұ.ҚАРАМАНОВ КӨШЕСІ

ОБЛЫС ӘКІМІ 
МИНИСТРМЕН КЕЗДЕСТІ

Кеше Сыр өңіріне жұмыс 
сапарымен келген ҚР Денсаулық 
сақтау министрі Ажар Ғиният 
алдымен облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевпен кездесті. 

Кездесуде өңірдегі ме дициналық 
қызметтердің са пасын арттыру және ауыл 
тұрғындарының ден саулығын жақсарту 
шара лары талқыланды. 

Сондайақ аймақта жаңа медициналық 
ны сан дар құрылысын салу, дәрі герлерге 
әлеуметтік көмек көрсету және қауіпті 
ауру ларды ерте анықтап, алдын алу 
мәселелері сөз болды.

АНА АМАН, СӘБИ 
САУ БОЛСЫН ДЕСЕК...

Жұмыс сапары аясында ҚР 
Денсаулық сақтау министрі Ажар 
Ғиният медициналық мекемелерде 
болып, жұмысымен танысты. 
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевпен 
бірге облыстық перинаталдық 
орталыққа барды.  Орталық 
бас дәрігері Олег Ким 8 айда 
атқарылған іс-шараларды баяндап 
берді. 

ІІІ деңгейлі медициналық мекеме 350 
төсекпен қамтылған. Мұнда жылына 

11 мыңға жуық босану болады.  Ана 
мен балаға көрсетілетін көмек сапасын 
жақсарту мақсатында дәрігерлерді 
қосымша оқытып, өздеріне қажетті 
невролог, кардиолог, офтальмолог ма
мандарын даярлауды жолға қойған. Осы 
мамандарға қажетті Холтер, СМАД, ЭЭГ, 
ЭКГ аппараттары алынып, қолданысқа 
енгізілді. Орталықта былтыр 12349 
нәресте дүниеге келсе, биылғы 8 айда 

7480 бала туған. Бұл былтырғы есепті 
кезеңмен салыстырғанда 747ге төмен. 
Сонымен бірге бас дәрігер кейінгі кезде 
табиғи босанудан гөрі кесарь тілігімен 
босанудың көбейіп отырғанын айтты. 
Осы орайда министр кесарь тілігімен 
босанудың көбеюіне байланысты бөлек 
бақылау жасауды қолға алу керектігін 
алға тартты. 

– Биыл қазақ өнерінің жарық жұл
дызы, Халық қаһарманы, даңқты 
жерлесіміз Роза Бағланованың 
ғасырлық тойы кең ауқымда аталып 
өтуде. Мәдени шаралар ЮНЕСКО 
деңгейінде ұйымдастырылды. Сол 
игілікті істің жалғасы әншінің ту
ған топырағы – Сыр өңіріне де 
келіп жетті. Осы мақсатта жа қында 
Роза Бағланованың есімі беріл ген 
«Қазақконцерт» ұжымы қызыл
ордалық өнерсүйер халықпен жүз
десуді жөн көріп отыр. Осы орайда 
сізге және сіз басқарып отырған 
ұжымға облыс әкімінің алғысын 
жеткізгім келеді, – деді Серік 
Салауатұлы.

Ән падишасы атанған сахна 
саңлағының ғасырлық мерейтойына 
арналған «Қазақконцерт» концерт
тік ұйымының гастрольдік сапары 
Солтүстік Қазақстан облысынан 
бастау алған. Өнер мерекесі одан 
кейін Павлодар, Ақмола, Қарағанды, 
Ұлытау, Абай, Жетісу облыстарында 
жалғасын тапты. 

– Дала дарыны кезінде еліміздің 
Абай атындағы академиялық опера 
және балет театрында, Жамбыл атын
дағы Қазақ мемлекеттік филар мония
сында еңбек етіп, 1960 жылдан бастап 

өмірінің соңына дейін «Қазақконцерт» 
концерттік ұйымының солисі 
болды. Саналы ғұмырының сан 
жылын осы өнер ошағының атағын 
аспандатуға, ел мәдениетін өсіруге 
арнағаны ескеріліп, аталған ұйымға 
Роза Бағланованың есімінің берілуі 
заңдылық деп санаймыз. Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
бастамасымен өнер иесінің 100 
жылдық мерейтойы ЮНЕСКО
ның арнайы қарарымен 20222023 
жылдарға арналған естелік дата
лар күнтізбесіне енгізілді. Осыған 
сәйкес жыл басынан еліміз дің бар лық 
аймағында мерей той ла йықты аталып 
өтуде. Сыр өңі рін дегі мәдени кеш те 
сол шара лар дың лайықты жалғасы, – 
деді   Р.Бағланова атындағы «Қазақ
кон  церт» мемлекеттік концерттік 
ұйы мының директоры Ақтоты 
Райымқұлова.

Гастрольдік сапар алдағы күн
дер де облыстың Қармақшы, Қазалы, 
Арал аудандары мен Байқоңыр 
қаласында жалғасын табады. Одан 
кейін еліміздің Түркістан, Жамбыл 
облыстарында өткізіледі. Қорытынды 
концерт өнер иесінің саналы ғұмыры 
өткен Алматы қаласында мәресіне 
жетпек.

ҚАЗАҚ ДЕГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЕРКЕСІМІН
Кеше Н.Бекежанов атындағы облыстық 

қазақ академиялық музыкалық драма 
театрында Роза Бағланованың 100 жылдығына 
арналған «Қазақ деген халықтың еркесімін» 
атауымен «Қазақконцерт» өнерпаздарының 
концерттік бағдарламасы көпшілік назарына 
ұсынылды. Салтанатты шараға облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Серік Қожаниязов 
қатысып, облыс әкімінің құттықтау лебізін 
жеткізді.
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Саясат

1-бет– Сіздерді Сыр жұрт шы
лығы атынан «Қазақстан 
Республикасының Әділет 
органдарына – 30 жыл» 
мере кесімен шын жүректен 
құттықтаймын! Әдiлет орган
дары заң үстемдігін берік 
орнауын қадағалап келеді. 
Қоғам мен мемлекеттің тұ
рақты және үдемелі да муын 
қамтамасыз етуге бағыт
талған ұлттық заң дарды 
қалыптастыруда, аза мат
тардың құқықтарын қорғауда 
аса маңызға ие. Әділет 
органдары заңның құқықтық 
мәртебесі мен пәрменіне, 
әділеттіліктің үстемдігі мен 
үйлесіміне, конституциялық 
негіздеріне барынша екпін 
береді. Сала мамандары – 
елді тұрақтандыру, біріктіру, 

ықтымақтастыққа ұйысу 
секілді ортақ мүдденің 
қорғаушылары, – деді 
Н.Нәлібаев.

Салтанатты шарада мере
кеге орай бірқатар әділет 
саласының үздіктері ҚР 
Әділет министрлігінің сала
лық медалі, грамотасы, Алғыс 
хаты, облыстың Құрмет гра
мотасы және облыс әкімінің 
Алғыс хатымен марапатталды.

Ісшарада ҚР Әділет ми
нистрінің құттықтау хаты 
оқылып, өңірдегі департамент 
басшысы Ирина Бәкішева 
әріптестерін мерейлі мере
кемен құттықтады. Өнер
паз дар мерекелік концерт 
ұсынды.

«СБ» ақпарат

ҚР ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНА – 30 ЖЫЛ

МЕРЕКЕЛІК 
МАРАПАТ

Биыл Әділет органдары қызметіне 30 жыл толып 
отыр. Сала мамандарының кәсіби мерекесі қарсаңында 
«Достық үйінде» салтанатты іс-шара өткізілді. Оған 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қатысып, сала 
қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтады.

– Мәліметтерге сүйен
сек, кесарь тілігімен босану, 
акушерлік қан кету жағдайлары 
жиілепті. Осыған байланысты 
әйелдерді бөлек бақылау 
жасауды ұйымдастыру керек 
шығар?.. Оның үстіне, ана 
өлімі де орын алуда, – деп атап 
өтті министр. 

Сонымен қатар ол бас 
дәрігерге перинаталдық 
орталық болғандықтан, тек өз 
мекемелеріндегі емес, облыс 
бойынша әйелдер босануы мен 
нәрестелердің туу жағдайын 
назарға алып, сараптама жасап 
отыру қажеттігін ескертті. 
Мәселен, облыста былтыр 10 
ана өлімі орын алса, биылғы 
сегіз айда 5 жағдай тіркелген. 
Оның екеуі осы орталықта 
болып отыр. 

Сондайақ, былтырмен 
салыстырғанда экстремальді 
аз салмақтағы және өте аз 
салмақты нәрестелердің аман 
қалуы жоғарылап, сәби өлімі 
көрсеткіші азайған. Еліміз 
ДДҰның сәбидің тірі туу 
өлшемдерінің жаңа сатысына 
көшкен 2008 жылдан бастап 
орталықта салмағы 500 
грамнан басталатын жаңа 
туған нәрестелерді күту қолға 
алынған. Ол бойынша «Қауіпсіз 
ана болу», «Ана сүтімен 
қоректендіруді қорғау, қолдау 
және насихаттау», «Тиімді 
перинаталдық технологиялар» 
бағдарламалары енгізіліп, 
қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру, материалдықтехни
калық базаны жақсарту 
жұмыстары жүргізілуде.  

Министр сонымен бірге 
нәрестелер жансақтау,  босану 
бөлімдерімен танысты. 

Жаңа туған нәрестелер 
реанимациясы және қарқынды 
терапия бөліміне өте қиын 
жағдайдағы, аса назар аударуды 
талап ететін нәрестелер, 
сонымен бірге шала туғандар 
түседі. Бөлімшеде нәрестенің 
қарқынды емі мен жағдайына 
мониторинг жүргізу үшін 
барлық мүмкіндік жасалған. 
Ал босану бөлімі екі блоктан 
тұрады. Бүгінде 22 жеке босану 
бөлмесі бар. Бөлім қажетті 
құрылғылармен қамтамасыз 
етілген.  

Жалпы орталықты қажетті 
мамандармен қамтуда бірқатар 
жұмыстар қолға алынған. 
Дәрігерлер, акушерлер мен 
мейірбикелердің заман тала
бына сай кәсіби білік тілігін 
арттыру мақсатында елдегі 
жетекші емдеу мекемелерімен 
қатар, алысжақын шетелдерде, 
атап айтқанда, Корея, 
Жапония, Ресей, Финляндия, 
Израиль, Германия, Англия, 
Польша, Латвия, Нидерланды 
мемлекеттерінде тәжірибе 
алмасу жолға қойылған. 
Сондайақ, биыл орталыққа 
4 анестезиологреаниматолог 
маман келген. 

Ажар Ғиният келесі кезекте 
облыстық жедел жәрдем 
стансасының жұмысын көрді. 

Жедел жәрдем қызметінің 
денсаулық сақтау саласындағы 
маңызы ерекше. Облыстық 
медициналық жедел жәрдем 
стансасы құрамында 13 
бөлімше және медициналық 
авиация бөлімшесі мен опе
ративті бөлім жұмыс істейді.  
50 шақырыс тобы бар.  Мұнда 
978 қызметкер еңбек етеді. 
Халықаралық BLS, ASLS,  
PALS, PHTLS курстары бо
йынша 68 дәрігер, 524 орта 
буын медицина қызметкері  
оқы тылған. Шақыртулар саны 
биыл сегіз айда  былтырғы 
жылмен салыстырғанда 5,9 па
йызға артқан. Министр стан
са жұмысымен танысу бары
сында ауылдық жерлер дегі 
жедел жәрдем көмегіне назар 
аудару қажеттігін ескертті. 

– Ауылдардағы тұр
ғын дар тарапынан жедел 
жәрдем қызметіне байланысты 
арызшағым көптеп түседі. 
Әсіресе, шақырту кезінде 
жедел жәрдем көлігінің ке
шігіп жетуі, қоңырау шала 

алмау секілді кедергілерді 
көп айтады. Жедел жәрдем 
қызметін орталықтандырамыз 
деп орталықтан шалғай жатқан 
елді мекендер шұғыл көмексіз 
қалмауы тиіс. Сонымен қатар 
жолкөлік оқиғалары көп 
болатын жерлерге  жедел 
жәрдем тобы жақын тұруы 
керек. Көмектің уақытылы 
көр сетілмеуі салдарынан 
түрлі қайғылы оқиғалар орын 
алып жатады. Сондықтан 
бұл қызметті оңтайландыру 
бағытында жұмыстар қолға 
алынуда. Осыған орай сіздер 
тарапынан да ұсыныстар 
күтемін, – деді министр. 

2020 жылдың аяғында 
лизинг арқылы 40 санитарлық 
автокөлік алынса, оның 15і 
аудан бөлімшелеріне берілген. 

ҰЛТТЫҚ ЖОБА 
ІСКЕ АСЫРЫЛУДА

ҚР Денсаулық сақтау 
министрі Ажар Ғиният 
өңір тұрғындармен 
кездесу өткізді. 
Онда министрліктің 
өңірлермен бірге жүргізіп 
жатқан жұмысы және 
Мемлекет басшысының 
денсаулық сақтау 
саласының алдына 
қойған міндеттерінің 
орындалу барысы 
туралы баяндады.

Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес «Дені сау 
ұлт» әрбір азамат үшін сапалы 
және қолжетімді денсаулық 
сақтау» ұлттық жобасы іске 
асырылуда. Ұлттық жоба 
аясында медицина қызмет
кер лерінің жалақысын көтеру, 
санитариялықэпидемио
логия лық қызметті жаңғырту, 
медицина және фармацевтика 
өнеркәсібін дамыту бойынша 
жұмыстар жалғасуда. Па
циент  тердің құқықтарын қор
ғау және медицина қызмет
керлерін сақтандыру, олардың 
мәртебесін арттыру бойынша 
заң жобасын қабылдау да 
қолға алынған.

– Биылғы 7 айдың қоры
тындысымен Қызылорда 
облы  сында жалпы өлім көр
сеткіші 10 пайызға төмендеп, 
оң динамика көрсетті. Ана 
өлі мінің, қан айналым жүйе
сі ауруларынан, қатерлі ісік
терден болатын өлімнің 
көрсеткіші едәуір төмендеген, 
– деді А.Ғиният. 

Елдегі эпидемиологиялық 
жағдай тұрақты. 2022 жылы 
12 нозология бойынша ау
ру дың төмендеуі байқалады, 
оның ішінде коронавирус 
инфек  циясымен ауыру 38%
ға төмендеді. Дегенмен күй
дір  гімен, КонгоҚырым 
гемор рагиялық қызба сымен, 
ботулизммен сырқат тану шы
лықтың өсуі байқалады.

– 8 айдың қорытындысы 
бойынша профилактикалық 
ек пелермен қамту тиісті ха
лықтың 71,3%ын немесе 1,3 
млн адамды құрады. Коро
навирус инфекциясы бо
йынша эпидемиологиялық 
жағ дайды тұрақтандыру мақ

са тында халықты ревак цина
циямен қамту үшін тиіс ті ша
ралар қабылданды. Қазіргі 
уақытта Қызылорда облы
сында вакциналауға жататын 
халықтың (255,7 мың адам) 
68,7%на екпе салынды, – деді 
министр.

Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес алғашқы 
медициналық көмекті ұйым
дастыру тәсілдерін түбегейлі 
қайта қарау үшін оны 
барынша мобильді және 
халықтың қалың тобына, оның 
ішінде ауылдық жерлерде 
тұратындарға қолжетімділігін 
жақсарту жөніндегі ісшаралар 
жоспары бекітілген.

Халықтың өтініші бойын
ша амбулаториялық жағ

дайда мамандандырылған 
меди     ци  налық көмек көр сету 
қағидалары бекі тіл ді, соның 
негізінде Қы зыл орда облы сы
ның халқы жалпы практика 
дәрі гері нің жолда масынсыз 
консуль та ция лықдиагнос
тикалық қыз меттер  ала алады.

Сондайақ, онкологиялық 
және гематологиялық ауру
ларға күдік болған кезде зерт
тепқарауды және емдеуді 
жеделдету үшін «Жасыл жол» 
енгізілді, оның шеңберінде 
онкологиялық ауруға күдікті 
пациенттерге 18 жұмыс күні 
ішінде консультация беріледі 
және зерттепқаралады.

Ана мен бала денсаулығын 
сақтау – медицина саласындағы 
аса өзекті мәселе. Сондықтан 
халықаралық құжаттарда да, 
ұлттық құжаттарда да саяси 
мәні бар маңызды көрсеткіш 
ретінде белгіленген.

– Биыл жалпы ел бойынша 
бала туу саны өткен жылмен 
салыстырғанда төмендегенін 
айта кеткен жөн. 2022 жылдың 
8 айының қорытындысымен 
Қызылорда облысында ана 
өлімі 42%ға төмендеген. Осы 
8 ай ішінде облыс бойынша 
12,6 мың әйел босанған ҚР 
Президентінің тапсырмасымен 
өткен жылдан бастап «Аңсаған 
сәби» арнайы бағдарламасы 
іске қосылды. 2026 жылға 
дейін экстракорпоралдық 
ұрық тан дыруға жыл сайын 
7000 квота бөлу көзделгені 
бәріңізге мәлім. Осы 
бағдарламаның шеңберінде 
Қызылорда облысында былтыр 
281 әйел экстракорпоралдық 
ұрықтандыруға жолдама алып, 
112 әйел жүкті болып, 119 
отбасы сәби сүю бақытына 
бөленді, – деді министр.

Сондайақ, шешуді талап 
ететін бірқатар міндеттер 
бар. Олар – шала туған бала
ларға көмек көрсету сапасын 
арттыру, балалардағы пато
логия ларды ерте анық тауды 
қам тамасыз ету. Ана мен бала 
денсаулығын сақтау мәсе
лелері министрліктің ерекше 
бақылауында.

Облыс бойынша нәресте 
өлімінің өсуі проблемалық 
мәселелердің бірі болып отыр. 
Қызылорда облысында биыл 7 
айдың қорытындысы бойынша 
нәресте өлімінің көрсеткіші 
өткен жылмен салыстырғанда 
28%ға өсті. Оның себептері 
құрылымында перинаталдық 
кезеңде туындайтын жағ
дайлар жетекші болып қалуда, 
дамудың туа біткен ақаулары 
екінші орын алады. 3ші 
орында – инфекциялық және 
паразиттік аурулар тұр. ҚР 
Денсаулық сақтау министрі 
өңірде сәби өлімін төмендету 
бойынша кешенді шаралар 
қабылдау қажеттігін айтты.

Жасыратыны жоқ, бүгінде 
денсаулық саласына айтылып 
жатқан сыни пікірлер аз емес. 
Ол бұрын да болған, қазір де 
бар екені рас. Оны кездесуде 
осы саланың ардагерлері де 
жоққа шығармады. 

Баяндамасынан кейін ҚР 
Денсаулық сақтау министрі 
Ажар Ғиният облыс тұр
ғындарының сұрақтарына 
жауап беріп, ұсыныс
пікірлерін тыңдады. Сыни 
пікірлер де болды. Әрбір 
қойылған сұраққа жауап 
берген министр одан кейін 
азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдады.

АУЫЛҒА 
БЕТБҰРЫС 

КҮШЕЙЕ БЕРМЕК
ҚР Денсаулық 

сақтау министрі Ажар 
Ғиният сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдерімен 
кездесті. Өңірлік 

коммуникациялар 
қызметінде 
өткен баспасөз 
конференциясында 
министр медицина 
саласында атқарылып 
жатқан жұмыстарды 
баяндады.

Бірінші кезекте ауылдық 
денсаулық сақтау саласына 
қатысты бастамаларды айтты.

– Халық саны 50 адамға 
дейінгі елді мекендерде 
медициналық көмекті үйде 
көрсетуге мүмкіндік беретін 
денсаулық сақтау ұйымдары 
желісінің жаңа мемлекеттік 
нормативі бекітілді. Бұрын 
ауылдық жерлерде мұндай 
мүмкіндік болмаған. Сондай
ақ, 500ден 1500 адамға дейінгі 
ауылдарда медициналық 
және фельдшерлікакушерлік 
пункттер құрылып, орта меди
цина қызметкерлерін тарту 
жұмыстары жүргізіледі, – деді 
ол.

Бүгінде денсаулық сақ
тау жүйесінде медицина 
қызметкерлерінің жұмыспен 
қамтылуы 78 мың, ал облыс 
бойынша 2,8 мың штат бірлігін 
құрайды. Бұл дегеніміз 
өңірде дәрігер кадрлардың 
тапшылығы 177 бірлікке төмен 
екенін көрсетеді.

– Республика бойынша 
медициналық жоғары оқу 
орнын бітіріп, ауылдық жерде 
жұмыс істейтін жас мамандарға 
әлеуметтік қолдау шаралары 
көзделген. 2021 жылы 282 
маман көтерме жәрдемақы, 
222сі тұрғын үй, 92 маман 
басқа да әлеуметтік қолдау 
шараларымен қамтамасыз 
етілді. Ал Қызылорда облысы 
бойынша 27 маман әлеуметтік 
қолдауға ие болды. 

2025 жылға қарай респуб
ликалық бюджет есебінен 
2000, ал жергілікті бюджеттен 
1500ден астам грант бөлінеді. 
Айта кету керек, өткен жылы 
2 809, ал биылғы жылдың 6 
айында 593 маман біліктілігін 
арттыру курсынан өтті. 
Мұнан бөлек, медицина қыз
меткерлерінің жалақысын ор
таша жалақыдан 2 есе көтеру  
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Келесі жылы дәрігерлердің 
орташа жалақысы 531 мың 
теңгені, ал орта медицина 
қызметкерлерінің орташа 
жалақысы 250 мың теңгені 
құрайды, – деді министр.

Отандық денсаулық сақ
таудың басым міндеттерінің 
бірі – халықты дәрідәрмекпен 
үздіксіз қамтамасыз ету. 
«Халық денсаулығы және 
ден саулық сақтау жүйесі 
туралы» кодекске сәйкес 
ауылдық денсаулық сақтау 
объектілерінің базасында 
дәріхана пункттерін құру 
бойынша өзгерістер енгізілді. 
Енді сақтандырылмаған аза
маттар медициналық көмектің 
қолжетімділігін арттыру үшін 
12 ай бұрын әлеуметтік меди
циналық сақтандыру жүйесі 
жар наларын төлейді, бұл 
ретте олардың  өткен кезеңдегі 
берешегі жойылады. Осы 
орайда бірыңғай дистрибьютор 
СҚФармация негізінде 
амбулаториялық және 
стационарлық шеңберде 352,2 
млрд теңгеге дәрілік заттар 
алынды. Ал облыс бойынша 
13 млрд теңгеге дәрілік заттар 
сатып алу жүзеге асырылуда.

Конференция соңында 
Денсаулық сақтау министрі 
БАҚ өкілдерінің сұрақтарына 
жауап беріп, туындаған 
мәселелер шеңберінде бірқатар 
жұмыс атқарылатынын жет
кізді.

Айнұр БАТТАЛОВА, 
Шынар БЕКБАН,
Аружан ЕРАЛЫ,

«Сыр бойы»

МЕМЛЕКЕТ ҺӘМ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

Конференция жұмысына 
облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев, «AMANAT» пар
тиясы облыстық филиалының 
Саяси кеңесі мен Саяси 
кеңес Бюросы мүшелері, пар
тияның аумақтық филиал
дарының атқарушы хатшы
лары, бастауыш партия 
ұйым дарының жетек шілері 
мен белсенділері, мәс лихат
тардағы фракция жетекшілері 
мен мүшелері және «Жастар 
Рухы» Жастар қанатынің 
өкілдері қатысты. 

Жиынды ашқан «AMA
NAT» пар тиясы облыс тық 
фи лиалының Атқарушы хат
шысы Ләйлә Төрешова құжат 
жобасы бойынша бір неше 
ай көлемінде түрлі са рап
шылар тарапынан пікір та лас 
қалыптасқанын атап өтті. 

Маңызды құжат жобасы 
бұған дейін партияның 
бар лық Бастауыш партия 
ұйымдарында, аумақ тық фи 
лиалдары конферен ция ла
рында талқыланып,  облыс
тық конференция қарауына 
ұсынылды.

Жиында облыстық мәсли
хат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов пен «Қоғамдық 
келісім» коммуналдық мем
лекеттік мекемесі дирек торы
ның орынбасары, саясат
танушы Сәулет  Сахиев сөз 
алып, Тұғырнаманың негізгі 
мақсаты мен онан туындайтын 
міндеттер төңірегінде кеңінен 
хабарлама жасады.

Мұнан соң, күн тәртібіне 
сәйкес конференция шеші
мімен  Сыр өңірінен 
«AMANAT» партиясының 
кезек тен тыс ХXIV съезіне 
қаты сатын 35 делегат сай
ланды. 

Жиын соңында облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
сөз алып, талқылауға түскен 
жаңа Тұғырнаманың ел 
дамуындағы жаңа кезеңнің 
басты идеологиялық құжаты 
болатынына сенім білдірді 
және съезге қатысатын 
жерлестерге сәттілік тіледі. 

– Еліміздегі қабылданған 
реформалар сайлау жүйесі 
мен саяси партияларды да
мытуға арналғанын да ес
керсек, баршамыз демо
кра тия дәстүрлерін одан 
әрі нығайтып, өзара жауап
кершілік пен сенімге негіз
делген жаңа саяси мәдениетті 
қалыптастыруға белсенді 
қатысуымыз қажет. 

Бұл үшін барлығымыз 
Мемлекет басшысының әрбір 
бастамасына қолдау білдіріп, 
басты құндылықтар болып  
табылатын – тәуелсіздік, 
жалпыұлттық бірлік, бәсекеге 
қабілетті экономика, білімді 
өркендеген қоғам, заң және 
тәртіп секілді ортақ басым
дықтарды сақтап қана қоймай, 
оны әрі қарай нығайтуымыз 
керек, – деді облыс басшысы.

Облыс әкімінің 
баспасөз  қызметі 

Кеше «AMANAT» партиясы Қызылорда облыстық 
филиалының кезектен тыс XXІХ конференциясы өтті.

Алқалы жиында партияның жаңа Саяси 
Тұғырнамасының жобасы талқыланып, 6 қазан күні 
Астана қаласында өтетін партияның кезектен тыс 
ХXIV съезіне Сыр елінен делегаттар сайланды.

ТҰҒЫРНАМА 
ТҰҒЫРЫ
партияның кезектен тыс 
конференциясы өтті
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Аймақ

Жиында Арал ауданының 
әкімі Серік Сермағамбетов, 
Қазалы ауданының әкімі 
Мұхтар Оразбаев, Қармақшы 
ау данының әкімі Әділбек 
Ерсұлтанов өн діріс орындарын 
көбейту, тұр  ғын үймен 
қамтамасыз ету, инфра
құрылым, денсаулық, білім 
салалары, жылу маусымына 
да йындық барысы сынды 
өзекті сұрақтарға қатысты 
баяндама жасады.

Аудан әкімдерінің жұ
мысын саралаған аймақ бас
шысы қо ғамдықсаяси ахуалды 
тұ рақты ұстау, түйткілді 
мәселелерді алдын ала шешуде 
ісқимыл жоспарын уақытылы 
орындау қажет екенін ескертті. 
Сондайақ, алдағы жылу беру 
маусымына дайындықты 
күшейтіп, қоймаларда көмір 

мен сұйық отынның қажетті 
мөлшері болуын қамтамасыз 
етуді тапсырды.

– Бүгінгі күні басты мін
дет – жылу маусымына да
йын дықты пысықтау. Әлеу
меттік ны сандардың бу 
қа зан дықтары сақадай сай 
болу қажет. Көмір қорының 
жет кілікті болуын қатаң 
бақылауға алуды тапсырамын. 
Мемлекеттік бағ дар  ламалар 
ая сында орын далуға тиіс 
жоба лар мен ны сандар салуды 
уа қытылы аяқтауларыңыз 

керек. Халықпен жиі кез
десу лер өткізіп, ортақ мәсе
лелерді оңтайлы шешудің 
жолдарын қарастырыңыздар. 
Кәсіп ашуға ынталы аза
маттарды қолдай отырып, 
жұмыс пен қамту шараларын 
ұдайы жүргізіңіздер, – деді 
Н.Нәлібаев.

Айта кету керек, аймақ бас
шы сының тапсырмасы негі
зінде барлық ауданда облыс 
әкімінің орынбасарлары құ
қық қорғау органдарының 
басшыларымен бірлескен 

қоғамдық кездесулер мен жеке 
қабылдаулар өткізді.

Облыс әкімі тұрғындар 
тарапынан көтерілген мәсе
лелерді уақытылы әрі сапалы 
орындау, проблемалық сұ
рақтарды алдын ала шешу 
тұрғысында тиімділігін та
нытқан мұндай кездесулерді 
қазан айында да ұйымдастыру 
қажет екенін тапсырды.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

Облыстық мәслихат 
хат шысы, құқық қорғау 
органдары бас шыларының 
орынбасарлары мен жауапты 
мамандар қатысқан жиында 
Жалағаш, Сырдария, Жаңа
қорған, Шиелі аудандары мен 
Қызылорда қаласының әкімі 
мемлекеттік бағ дарламалар 
шеңберінде орындалған жұ
мыстарды баяндады.

Оның ішінде елді ме кен

дерге қажетті инфрақұрылым 
жүр гізу, тұрғын үймен қам
тамасыз ету, жаңа жұмыс 
орнын ашу, денсаулық, білім 
са ла сындағы іргелі істер сөз 
болды.

Бұл ретте облыс басшысы 
халық жиі тұтынатын ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің 
қа жетті қорын әзірлеу, жәр
меңкелер ұйымдастыруды 
тап сырды. Сондайақ, мектеп, 

ауру хана, мәдениет үйлері мен 
спорт нысандарында жылу 
процесінің үздіксіз берілуін 
міндеттеді. Әсіресе, қаладағы 
көпқабатты тұрғын үйлердің 
жылу беру маусымына да
йындығы іркіліссіз болу қажет. 
Мұнан өзге, көмір қорының 
тапшылығын бол дырмауды 
қатаң бақылауға алған жөн.

Қала әкіміне қоғамдық 
көліктердің қозғалысын реттеу 
және жаңа автобустар алу 
мәселесін уақыт оздырмай 
шешу қажет екені айтылды.

Жиында өңір басшысының 
тапсырмасы негізінде әкім 
орын басарлары мен құ қық 
қор ғау органдары бас шы ла 

ры ның орынба сар лары өт кіз 
ген қоғамдық кезде су лер дің 
нәтижелері сөз бол ды. Тұр
ғындар тарапынан жол данған 
сауалдар барысы пы сық талды. 

Осы ретте Нұрлыбек 
Нәлібаев ашықтық мәселесіне 
арнайы тоқ талды. Қоғаммен 
сындарлы диалог орнату кез 
келген түйткілді проблеманы 
шешуге жол ашады. Аймақ 
басшысы әкімдерге халықтың 
мұңмұқтажын тыңдап, реті 
келсе шешуге ықпал жасау 
қажет екенін тағы бір ескертті.

– Осыған дейін барлық 
ауданда менің тапсырмам 
не гізінде орынбасарларым 
мен құқық қорғау орган
дарының басшылары қоғам
дық кездесулер мен жеке 
қабылдаулар өткізді. Біраз 
мәселелердің түйіні тар қа
тылды, халық көкейде жүр
ген сауалдарына жауап 
алды. Сондықтан, мұндай 
кез  десу лерді тағы да ұйым
дастыру қажет деп санай мын. 
10 қазаннан бастап орын
басарларым, құқық қорғау 
саласы басшылардың орын
басарлары 1 күн бойы 1 ауданда 
ашық есік күн дерін өткізіп, 
халықпен пікір лесетін болады. 
Мұндай тә жірибені ай сайын 
қолға алуды тапсырамын, – 
деді Н.Нәлібаев.

Айта кетейік, облыс әкі
мінің алдағы халықпен кез
десулерінде де құқық қорғау 
органдарының бас шылары 
қатысады.

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ 
ӨЗ УАҚЫТЫНДА ШЕШІЛУІ КЕРЕК

Облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев Арал, 
Қазалы, Қармақшы 
аудандарының 8 ай 
ішіндегі әлеуметтік-
экономикалық дамуы 
мен қоғамдық-саяси 
ахуалын талдауға 
арналған жиын өткізді.

Басқосуға облыстық 
мәс лихат хатшысы, 
құқық қорғау органдары 
басшыларының орын-
басарлары мен жауапты 
сала мамандары 
қатысты.

ЕЛМЕН БАЙЛАНЫС 
ЕҢБЕКТІ ШИРАТАДЫ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев арнайы жиында 
бірқатар аудандар мен Қызылорда қаласының 8 ай 
ішіндегі әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары 
мен қоғамдық-саяси ахуал барысын електен өткізді.

Облыс әкімі Байқоңыр 
қаласы халықаралық ерекше 
статусқа ие және ондағы мәсе
лелер, қоғамдықсаяси ахуал 
Мемлекет басшысының және 
Үкіметтің ұдайы назарында 
екенін жеткізді. 

Жиында облыс әкімінің 
орын басары, Қазақстан Рес
пуб ликасы Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі ар
наулы өкілі Қайрат Нұртай 
Байқоңыр қаласында тұра тын 
азаматтардың өмір сапа сын 
жақсарту бағытында ат қа
рылған жұмыстарды атап өтті.  

Бүгінде ҚазақстанРесей 
үкіметаралық комиссия ше
шімімен Байқоңыр қаласының 
жылуэлектр орталығына 

қазақстандық табиғи газ жет
кізілді. Бұл өз кезегінде ком
муналдық қызмет тарифтерінің 
төмендеуіне оң әсер етеді. 
Сондайақ, Байқоңыр әкім
ші лігімен бірлесіп, қаладағы 
тұр ғын үйлердегі пәтерлерді 
жұ мыс уақытына қалалық ком
му налдық мекемелердің қыз 
мет  керлеріне беру мәсе ле лері 
келісілді. Ал, Қазақстан та
рапы құрылысын жүргізіп жат 
қан 50 пәтерлі 5 тұрғын үй бай
қоңырлықтарға табыс тал мақ.

Сонымен қатар, Байқоңыр 
қаласында ұзақ мерзімді даму 
бағдарламасы аясында қала 
тұрғындарына  қолайлы жағ
дай жасау үшін ең бірінші 
кезектегі мәселелерді ресейлік 

тараптармен бірге шешу қажет 
екені айтылды. 

Облыс әкімі кез келген 
шие леніс жағдайын болдыр
мас үшін құқық қорғау орган
дарының басшылары ауданда, 
ауыл әкімдері, учаскелік инс
пек торлар отбасымен бір ге 
сол елді мекенде тұруы қа жет 
екенін еске салды. Бұл та лап 
Байқоңыр қаласындағы жер
гілікті атқарушы және құ қық 
қорғау саласының бас шы ла
рына тікелей қатысты екенін 
баса айтты.

– Қала мен ауылдың екі 
ортасында жүріп, қатынап 
қызмет етуді доғару керек. 
Ха лықпен бірге, елмен етене 
ара ласып, жұмыс жасаңыздар. 
Ел ді мекенде орын алған әрбір 
мә селені уақыт ұттырмай шеше 
білу өздеріңізге байланысты. 
Сонда ғана қоғамдық ахуалды 
тұрақты ұстап тұра аласыздар.  
Өз аймақтарыңызда халықпен 
ай сайын кездесулер мен жеке 
қабылдаулар өткізіп, елдің 
пікіріне құлақ асып, оңтайлы 
шешім жасалуы қажет. Дәл 

осындай жұмыстарды құқық 
қорғау органдары да жүргізуі 
тиіс. Бұл тапсырмаға жеткілікті 
деңгейде мән беріңіздер, –деді 
облыс әкімі. 

Аймақ басшысы құқық 
қор  ғау саласының өкіл дері не 
қо   ғамдық ахуалды қалыпты 
ұс   тау үшін түрлі рейд тер мен 
ке   зек   шіліктер ұйым дас ты
ру ды тапсырды. Ал, орын
ба      сар   лары мен басқарма 
бас  шы     ларына Байқоңыр қа ла  
сын   дағы тұрғындардың ша  
ғы мы негізінде жеке кез десу
лер өткізіп, білім, меди ци на, 
жұмыспен қамту сала ла рын
дағы мәселелерді ор  нық   ты 
шешудің жолдарын қа рас  
тыруды қаперге салды. Сон 
дайақ, халыққа қолайлы 
баға да ауыл шаруа шылығы 
жәр мең келерін ұйымдас тыру
ды мін деттеді.

Жиын соңында облыс 
әкімі сала басшыларына Бай
қоңырды дамыту мәсе лелерін 
ұдайы на зарда ұстай тынын 
жеткізді.

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖОЛЫНДА 
ТАЛАП ҚАТАҢ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен 
өткен жиында Байқоңыр қаласын дамытудың өзекті 
мәселелері қаралды. 

Жиында Байқоңыр қаласындағы әлеуметтік-
экономикалық жағдай, қоғамдық-саяси ахуал сөз 
болды. Оның ішінде байқоңырлықтарды тұрғын үймен 
қамтамасыз ету, денсаулық сақтау және білім беру 
мәселелері сараланды.

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 
күндері 

Қабылдау 
уақыты

Нәлібаев Нұрлыбек 
Машбекұлы

Облыс әкімі Әр айдың 
4ші 

жұмасы

Белгіленген 
уақытта

Қожаниязов Серік 
Салауатұлы

(облыстық ауыл 
шаруашылық және 
жер, ветеринария, 

табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды 

реттеу, кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп, «Байқоңыр» 
әлеуметтік кәсіпкерлік 

корпорациясына 
жетекшілік жасайды. 

Сонымен қатар, 
облыстың құқық қорғау 
органдарымен бірлесіп, 
қоғамдық қауіпсіздікті 

және тәртіпті сақтау 
жұмыстарын үйлестіреді)

Облыс 
әкімінің  
бірінші 

орынбасары 

Әр айдың 
2ші 

жұмасы

Белгіленген 
уақытта 

Жайымбетов Мархабат 
Жайымбетұлы

(құрылыс, энергетика 
және тұрғын үй-

коммуналдық 
шаруашылық, жолау

шылар көлігі және 
автомобиль жолдары, 

бақылау жөніндегі және 
мемлекеттік сатып 

алу басқармаларына 
жетекшілік жасайды)

Облыс 
әкімінің  

орынбасары

Әр айдың 
3ші 

сәрсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Сақтағанов Нұрымбет 
Аманұлы

(облыстық экономика 
және қаржы, жұмыспен 

қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік 

бағдарламалар, білім, 
денсаулық сақтау, 

қоғамдық даму, 
мәдениет және спорт 

басқармаларына 
жетекшілік жасайды)

Облыс 
әкімінің  

орынбасары 

Әр айдың 
2ші 

сәрсенбісі

Белгіленген 
уақытта 

Нұртай Қайрат 
Ырзақұлұлы

(Қазақстан Республикасы 
Президентінің 

«Байқоңыр» кешеніндегі 
арнаулы өкілінің 

қызметін қамтамасыз ету 
басқармасына жетекшілік 

жасайды)

Облыс 
әкімінің  

орынбасары,
Қазақстан 

Республикасы 
Президентінің 
«Байқоңыр» 
кешеніндегі 

арнаулы өкілі

Әр айдың 
1ші 

бейсенбісі

Белгіленген 
уақытта 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМІ 
АППАРАТЫНДА ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖӘНЕ 
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІН ЖЕКЕ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАУДЫҢ

2022 ЖЫЛДЫҢ ІV ТОҚСАНЫНА 
АРНАЛҒАН КЕСТЕСІ

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу Қызылорда облысы 
әкімдігінің ғимаратында мына мекенжай бойынша жүргізіледі: 
Қызылорда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 1қабат, №139 бөлме.    

Анықтама телефоны: 401191(7046).

Қызылорда облысы әкімінің аппараты

– Рустам Сапарбекұлы, 
аймақта сыбайлас жем
қорлық бойынша құқық бұзу
шылықтардың алдын алу 
бағытындағы жұмыстарды 
үйлесімді атқара отырып, 
40тан астам қылмыстық 
істі сотқа жолдап, 500 млн  
теңгеге жуық қаражатты мем
лекет мүддесіне қайтаруға 
қол жеткізді. 

Облыс әкімдігімен бір
лесіп, сыбайлас жем қорлық 
деректерін анықтаумен 
ғана емес, түрлі салаларда 
жүзеге асырылып жатқан жо
балар бойынша 60тан аса 
заңсыз әрекеттерді анықтап, 
оларды дер кезінде жою үшін 
белсенді шаралар қабылдады. 
Бұл өз кезегінде құқық 
бұзу шылықтарды азайтуға 
мүмкіндік берді.

Ал, Қайрат Әбенұлы еңбек 
жолын қарапайым инженер
жерге орналастырушыдан 
бас тап, Қармақшы, Шиелі 
аудандары әкімінің орын
басары қызметтерін атқарды. 
Мемлекеттік қызметте саты
лап өскен білікті маман.

Біздің облысымызда жыл 
соңына дейін 150 мың гек
тар жер мемлекетке қай
тарылу қажет болса, қазір 145 
мың гектар жер қайтарылып, 
жоспар 96% орындалды. 
Мұнан бөлек, Қайрат Әбен
ұлы 2015 жылдан бастап 
500 мың гектар ауыл шаруа
шылығы жерлерінің мем

лекетке қайтарылуына, жер
ді бақылау саласында 195 
млн теңге әкімшілік айып
пұл, заңнаманы бұза оты
рып пайдаланып жатқан 
жер лерден 146 млн теңге 
бюджетке қосымша қаржы 
түсіруге зор үлесін қосты. 

Сыр өңірінің дамуына 
ерекше үлес қосып, жемісті 
еңбек еткендеріңіз үшін 
алғы сымды білдіремін 
және ел игілігі жолындағы 
еңбек теріңізге табыс, отбас
тарыңызға амандық тілеймін, 
– деді облыс әкімі.

Айта кетейік, Рустам 
Ақмырзаев агенттіктің орта
лық аппаратына арнайы 
депар тамент басшысының 
орынбасары жауапты лауа
зымына, ал, Қайрат Тоғыз баев 
ротация тәртібімен Қазақ стан 
Респбуликасы Ауыл шаруа
шылығы министрлігі Жер 
ресурстарын басқару коми 
тетінің Жамбыл облысы 
бойынша департаментінің 
бас шысы лауазымына таға
йындалды.

Басқосу соңында құқық 
қорғау органдарының бас
шы лары мен ардагерлер қос 
азаматтың адал әрі жауап
кершілікпен атқарған қызмет
терін тілге тиек етіп, жаңа 
лауазымына табыс тіледі. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ДЕПАРТАМЕНТ 
БАСШЫЛАРЫ 
ЖАҢА 
ҚЫЗМЕТТЕ

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
төрағалығымен актив отырысы өтті. Жиында 
аймақ басшысы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша 
департаментінің басшысы Рустам Ақмырзаев пен 
жер ресурстарын басқару комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментінің басшысы Қайрат 
Тоғызбаевты жаңа қызметке тағайындауларына 
байланысты құттықтап, ел игілігі жолындағы 
еңбектеріне алғыс білдірді. Сыр халқының ілтипаты 
ретінде облыстың Құрмет грамотасын табыстады.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ



Sb№148-149 (20422-20423) 1 қазан, сенбі 2022 жыл4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Тұлға

1-бет 

Күн тәртібіне сәйкес ал
ғашқы сөз кезегін алған  облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
Тәуелсіз еліміздің ірге
тасын қалаған мемлекет 
қайраткерлері қатарында 
жер лесіміз, қазақтың қабыр
ғалы перзенті Ұзақбай 
Қарамановтың есімі ерекше 
құрметтелетінін атап өтті.

– Төбесі көмбеге толы Сыр 
жері ұлттың бағына туған 
талай тұлғаларды дүниеге 
әкелді. Ұлт болмысының те
мірқазығындай қаншама қа быр
ғалы қайраткерлерді түле тіп 
ұшырды. Біз – өт кенін бағалай 
білетін, қазір гісін саралай 
білетін халық тың ұрпағымыз. 
Кешегі өткен ұлыларымыз бен 
дана ларымыз, билеріміз бен 
ба тырларымыз бүгінгі жас
тарға дәріптеліп, ұрпақтар са
бақтастығына ұласып келеді. 
Осы игі бастаманың жалғасы 
ретінде бүгін Сыр елінің 
тумасы, мемлекет және қоғам 
қайраткері, Қазақстанның 
тұңғыш Премьерминистрі 
Ұзақбай Қарамановтың 85 
жыл дығына арналған «Тәуел
сіздік түлеткен тұлға» атты  
республикалық кон фе рен
цияда бас қосудамыз. Кеше 
ғана арамызда жүрген асыл 
аға туралы бүгін өткен шақта 
айту ауыр. Халқының даңқты 
ұлы арамызда болғанда биыл 
ғұмырының сексен бесінші 
белесіне көтерілер еді. 

Ұзақбай Қараманұлы  – 
еліміздегі құрылыс ин дустрия
сының негізін қалаушылардың 
бірі. Ағамыз қандай қызметте 
жүрсе де, туыпөскен жері 
Арал халқының мүддесінен 
өзін жырақ ұстаған емес. 
1960 жылдары айдынды Арал 
тартыла бастағанда «Арал
Аманөткел» су құбырын тарту 
жұмысына басшылық жасап, 
жүз шақырымға жуық арна 
құрылысын салды. «Бір кісі 
қазған құдықтан мың кісі су 
ішеді» дегендей, Ұзақбай 
Қараманұлының елжұртқа 
еткен еңбегі  ерекше атап 
айтуға тұрарлық. Кейінгі 
жылдары да «Көкарал» бөгетін 
тұрғызу, Сырдария арнасын 
реттеу жұмыстарының басы
қасында болып, күшжігерін 

аянбай жұмсады, – деді облыс 
әкімі.

Аймақ басшысы өз баян 
дамасында Ұзақбай Қара ман
ұлының саяси қызмет жо
лындағы саналы ғұмырын, 

салиқалы болмысын жан
жақты қамтыды. Айта кетейік, 
биыл Арал қаласындағы 
Ұ.Қараманов атындағы №262 
мектепгимназия облыстың 
«Үздік білім беру ұйымы» 
гран тын жеңіп алып, 34 млн 
теңгенің сертификатын иелен
ді. Ал бүгінгі ісшара аясында 
облыс орталығында Ұ.Қара
мановтың есімі беріл ген көше 
салтанатты түрде ашылды.

ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты, техника ғылым
дарының докторы, профес
сор, ҚР Ұлттық ғылым ака
де миясының академигі 
Бақытжан Жұмағұлов сөзінің 

басында Сенат төрағасы 
М.Әшімбаевтың құттықтау 
хатын оқып берді.

«Құрметті конференцияға 
қатысушылар, баршаңызды 
көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, ғалым, қазақтың 
біртуар азаматы Ұзақбай 
Қарамановтың 85 жылдығына 
арналған республикалық кон
ференцияның ашылуымен құт
тықтаймын. 

Ұзақбай Қараманұлы – 
саналы ғұмырын туған елінің 
игілігіне арнап, халыққа адал 
қызмет еткен ерен тұлға. Ол 
Қазақ КСРнан кейін Қазақ
стан Республикасының тұң
ғыш Премьерминистрі 
ре тінде Отанымыздың өсіп
өркендеуіне үлкен үлес қосты. 
Ел дамуының ең қиын кезеңінде 
Үкімет бас  қарып, барлық 
келелі мәселелерді өмірлік мол 
тә жірибесімен, кәсіби білік ті
лігімен еңсере білді. Мәжіліс 
депутаты ретінде Ұлт тық 
парламентаризмді дамытуға зор 
еңбек сіңірді. Қан дай қызметте 
болса да елдік мүддені бәрінен 
биік қойды» деп жазылған 
Сенат төрағасының құттықтау 
хатында.

Сондайақ, сенатор Бақыт
жан Жұмағұлов Қазақстан 

Құрылысшылар одағының не
гізін қалауда және қоршаған 
ортаны қорғау мәселесінде 
Арал теңізі, Семей полигоны 
аймағындағы халықты әлеу
меттік қорғау жолындағы 
Ұзақбай Қараманұлының еселі 
еңбегіне тоқталды. 

ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Ғалым Әміреев Ұзақ
бай Қарамановтың 85 жыл
дығына орай Мәжіліс төрағасы 
Е.Қошановтың құт тық тауын 
жеткізді. 

Облыстық мәслихат хат
шысы Наурызбай Байқадамов 
осынау маңызды  да мағыналы 
жиынға арқау болып отырған 
Сыр перзенті Ұзақбай Қара
манұлының ел мүддесі жо лын
да адал қызмет етіп, абырой 
биігіне көтерілгенін, асыл аза
мат тың тау тұлғасы, та ғы лым
ды өмір жолы өскелең ұрпақ 
үшін өшпес өнеге екенін айтты.

– Ол құрылыс және 
сәулет саласында өзіндік қол
таңбасын қалдырды. Оның 

Астана мен Алматы секілді 
алып шаһарлардағы теңдессіз 
ғимараттардың авторы екенін 
барша жұрт жақсы біледі. 
Сол себепті Сырдың тумасын 
ұлықтау, оның еңбегін болашақ 
ұрпаққа насихаттау – біздің 
парызымыз, – деді облыстық 
мәслихат хатшысы. 

Үзеңгілес қызмет еткен 
азаматтар да Ұзақбай Қара ман  
ұлының адами бол мысы жайлы 
әңгімелеп, оның қара пайым
дығын, табан ды лы ғын, әсіресе, 
елдік мүдде жолындағы әрбір 
іске ерекше жауап кершілікпен 
қарайтынын еске алды. 

Жиынның қорытынды сә
тінде Ұзақбай Қараман ұлы ның 
асыл жары, Ұлдай Раметол
лақызы жарты ғасырдан астам 
жарасымды ғұмыр кешіп, 
елге, мемлекетке қызмет ету 
жолында мақсатмүддесі де 
бір болған  азаматы жайлы 
терең толғаныспен әңгімеледі. 
Ардақты азаматтың есімін 
ұлықтау мақсатында атқарылып 
жатқан жұмыстар үшін аймақ 
басшысы Н.Нәлібаевқа және 
конференцияға қатысып, келелі 
ой қозғап, көркем естеліктер 
айтқан зиялы қауымға алғысын 
білдірді.

Суреттерді түсірген 
Б.ЕСЖАНОВ

ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТОЛЫ 
ҚАЙРАТКЕР ӘЛЕМІ

Игі шараға ҚР Пар ла
менті Сенаты мен Мәжі лісінің 
депутаттары, қоғам қайрат
керлері, зиялы қауым өкілдері, 
Ұзақбай Қарамановтың әу
леті мен қала тұрғындары, 
жастар қатысты. Облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов белгілі тұлғаның 
ел дамуына қосқан өлшеусіз 
еңбегі мен өнегелі жолы барша 
жұртшылыққа дәріптеле 
бере тінін айта келіп, облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың 
құттықтау хатын оқып берді.

«Құрметті қонақтар! Ұзақ
бай Қараманұлының от  басы, 
ағайынтуыстары және қадірлі 
жерлестер! Бү гін Қазақстанның 
тұңғыш Премьерминистрі, 
қабырғалы қайраткер, Сыр 
елінің тумасы Ұзақбай 
Қарамановтың 85 жылдығына 
арналған ке шенді ісшаралар 
өткізіледі. Ха лық құрметіне 
бөленген дара тұлғаны 
ұлықтауға ар налған бұл іс
шараларға шы найы ниетпен 
арнайы ат басын бұрып келген 
ардақты аға ларымыз бен қадірлі 
қонақ тарға Сыр жұрты атынан 
аса зор ризашылығымды біл
діремін. Бүгінгі ісшаралардың 
алғашқысы – аға есімін ұлық
тау, халық жадында қал

дыру мақсатында Қызылорда 
қаласынан Ұзақбай Қараманов
тың атына берілген көшенің 
салтанатты  ашылу рәсімі. Осы 
ретте жиналған барша қала 
халқын, қонақтарды, отбасы 
мүшелерін шын жүректен 
құттықтаймын. Айдынды Арал 

өңірінен шыққан мемлекет 
және қоғам қайраткері тек 
туған жердің мүддесін емес, 
қалың қазақтың жоғын жоқтап, 
елге қалтқысыз қызмет етудің 
жарқын үлгісін көрсете алды. 
Асыл ағаның есімін артында 
қалған ағайын, досжаран, елі 

ешқашан естен шығармайды. 
Бүгінгі көшенің ашылуы 
бәріңізге құтты болсын!» – де
лінген облыс басшысының 
құттықтау лебізінде.

Сондайақ ісшараға қаты
су шылар халықтың қадір
лісіне айналған тұлғаның 

Арал тағдырына ерекше 
алаңдаушылық біл діріп, ондағы 
қасіретті жо ғары мінберлерде 
айтқанын тереңнен толғады.

– Ұзақбай Қараманұлы 
екеу міз 30 жылдан астам ағалы
інілі болып араласыппыз. 
Ұзекеңнің ерекше бір мінездері 
әлі менің көкірегімде сайрап 
тұр. Ол Үкіметті басқарғанда 
Қазақстанның егемендікке енді 
қол жеткізген уақыты еді. Оны 
жаңа мемлекеттің іргетасын 
қалауда ерекше қолтаңбасы 
бар адам деп айрықша атауға 
болады. Қиын кезеңінде өзі
нің азамат екенін, тұлға еке
нін көрсетті. Екіншіден, Арал 
теңізінің проблемасын Қазақ
стан ғана емес, әлем деңгейінде 
«Арал құрып бара жатыр, 
қазақ құрып бара жатыр» деген 
жанайқайымен депутат болып 
жүріп те, одан соң да  көтерді. 
Ел десе аянбай еңбек ететін 
біздің Ұзекең еді, – деді ҚР 
Парламенті Сена тының депу
таты, техника ғылым дарының 
докторы, профессор Бақытжан 
Жұмағұлов.

Өз кезегінде ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Бақыт
бек Смағұл, облыстық арда
герлер кеңесінің төрағасы Серік 
Дүйсенбаев, қайраткердің 
інідосы Самұрат Имандосов 
сөз сөйлеп, естелік айтты. 

Сондайақ жиында әулеті мен 
туыстары атынан жары Ұлдай  
Раметоллақызы өз лебізін 
білдіріп, төл перзентін еске 
алған Сыр жұртшылығына 
алғысын жеткізді.

– Құрметті жерлестер! Сыр 
елінің ардақты азаматтары! 
Мың да бір рахмет сіздерге. 
Елім деп, жерім деп еңбек еткен, 
адал қызмет істеген азаматқа 
үлкен құрмет көрсеткен туған 
халқына құрметім шексіз. 
Ұзекең екеуміз 58 жыл бірге 
ғұмыр кешіппіз. Таң кетіп, 
түн келетін жанға тік тұрып 
адал жар болып қызмет еттім. 
Ол халыққа адал еңбек етті, 
елжұртым деп өмір сүрді. 
Ол атсалысқан құрылыстың 
барлығы ел игілігіне жарап, 
Алматыда әлі тұр. Бағалап, 
үлкен көше мен мектептің атын 
беріп жатқан туған жұртына 
көп рахмет. Еліміз тыныш, 
жұр  ты мыз аман болғай! Ұр пақ
қа осындай өнегелі іс көр  сет  кен 
азаматтарға ана лық ал ғысым 
мол, – деп ағы нан жа рылды 
қайраткердің жұбайы.

Осылайша Сыр елінің 
айтулы перзентіне арналған 
ес керткіш тақта ашылып, қо
нақтар мен қайраткердің от
басы, ұрпақтары естелік 
суретке түсті.

Ұ.ҚАРАМАНОВ КӨШЕСІ

1-бет 

Қасиетті де киелі Сыр 
жерінің ұлы перзенті, көр
некті мемлекет және қоғам 
қайраткері, зиялы ғалым, ин
женер, академик,  дарынды 
құ ры лысшы және сәулетші 
Ұзақбай Қараманұлы Қара
манов арамызда болса 85 жаста 
болар еді.

Ұзақбай Қараманұлы өзінің 
табандылығы, адалдығы, білім
дарлығы мен біліктілігінің 
ар қасында ұлтының ардақты 
тұлғасына айналған ол Тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының 
тұң ғыш Премьерминистрі 
болды. 

Қиын да сындарлы шақта, 
Кеңестер одағының құл
дыраған экономикасының 
себепсалдарларын жою үшін 
аян бай еңбек етті. Жоғары 
ұйым дастырушылық қасиет, 
болашақты болжай алатын 
қайраткерлік танытты. Осылай, 
тікелей Ұзекеңнің қолдауымен 
Қазақстан Ұлттық Инженерлік 
академиясы құрылды.

Іскер құрылысшы және 
сәулетші Ұзақбай Қараманұлы 
– Қазақстан құрылысшылар 
одағын құрып, оның да не
гізін қалады. Астана мен 
Алматы секілді алып қала
лар да салынған теңдесі жоқ 
ғимараттардың авторы ретін
де, Ұзекеңнің тарихта аты 
қал ды. М.Әуезов атындағы 
драма театры, Көктөбедегі 
теле радио кешені, Медеу шат
қа лындағы тасқыннан қор
ғайтын бөгет, «Қазақстан» 
қонақ үйі және қазіргі Достық 
даңғылы мен Назарбаев көше
сінің аумағындағы іргелі ғи
мараттарды салуда Ұзақбай 
Қараманұлының қолтаңбасы 
айқын көрініп тұр.

Арал трагедиясы – 
Ұзақбай Қараманұлы үшін 
өз трагедиясындай көрінді. 
Өйткені, ол туған елінің нағыз 
патриоты және жанашыры 
еді. Трагедияның зардаптарын 
әлемдік қауымдастыққа жет
кізді.  

Қандай қызметте болмасын, 
ол Арал проблемасын көтерді. 
Мәжіліс депутаты кезінде 
Үкімет алдына депутаттық 
сауал жолдап, Ұлы теңіздің 
жоқтаушысы болды. Осындай 
еңбектері, Қазақстан 
Республикасындағы қоршаған 
ортаны қорғаудағы белсенді 

қызметі үшін Еуропаның 
«Алтын глобус» жүлдесімен 
марапатталды.

Есімі естен кетпес ағамыз, 
мемлекеттік және қоғамдық 
істермен қатар, ғылымнан да 
қол үзбеді, әлемдік деңгейдегі 
ғалым дәрежесіне көтерілді.

Техника ғылымдарының 
кандидаты, Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мем ле
кеттік университетінің құр
метті профессоры, Еуразия 
Ха лықаралық экономикалық 
ака демиясының академигі, 
Халық аралық Инженерлік Ака
де миясының академигі атанды.

Ұзақбай Қараманұлының 
ел игілігі үшін атқарған 
еңбегі жоғары мемлекеттік 
марапаттармен бағаланды. 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің, 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хат тары
мен, орден және медальдармен, 
«Халықаралық Аралды құт
қару қорына 20 жыл» Алғыс 
хатымен марапатталған.

Қызылорда қаласында 
Ұзақбай Қараманұлы атын
дағы көшенің ресми ашылу 
салтанаты, өткізілген рес
публикалық ғылыми конфе
ренция айтулы тұлғаның ең
бегін ұлықтаудың бастауы ғана 
деп білемін. Себебі, Ұзақбай 
Қараманұлының ғылым және 
мемлекеттік мүдде жолындағы 
істері қашанда жастарға үлгі, 
ұрпаққа өнеге.

Тағдыр маған осындай 
Ел азаматы, дара тұлғамен 
қатар жүруді, бірге қызмет 
істеуді жазыпты. Өйткені, 
Қазақстан Ұлттық Инженерлік 
Академиясын құрушылардың 
бірі ретінде өткізген талай 
кездесулеріміз, білім мен 
ғылым, оның ішінде инженерлік 
саланың дамуы туралы 
кеңестері мен әңгімелеріміз, 
ой бөлісулеріміз көзден де, 
көңілден де кетпейді. 

Осындай ой сарабына түрткі 
болған парасатты перзентіне 
деген Сыр елінің құрметі шын 
мәнінде көңіл толқытып, жүрек 
жылытады.

Бақытжан 
ЖҰМАҒҰЛОВ,
ҚР Парламенті 

Сенатының
депутаты, ҰҒА академигі

ТАҒДЫРДЫҢ 
ОЛ ДА СЫЙЫ ЕДІ
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Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Міне, сондықтан да ардагерлер 
күні барлық елде аталып өтіледі. 
АҚШ-та бұл күн мемелекеттік 
мереке санатына жатады.

Біздің елімізде «Ардагерлер 
туралы» Қазақстан Республи-
касы ның заңы бар. Осы заңда 
арда герлерге әлеуметтік қолдау 
шаралары мен кепілдіктер ұсы-
ну дың ұйымдастырушылық, 
экономикалық және құқықтық 
негіздері айқындалған.

Әр аймақта, әр өңірде, әрбір 
ауылда ардагерлер ұйымы жұмыс 
жасайды. Өзі зейнет жасына жет-
кенше туған өлкесін түлетіп, 
елдің дамуына еңбек сіңірген 
арда герлер ендігі жерде осы 
ұйымдарға бірігіп, көргені мен 
түйгенін кейінгі жастарға мирас 
етеді, ағайынның ауызбірлігін сақ-
тауға атсалысады. Егер ардагерлер 
мұндай жұмыс атқармаса берекелі 
өмірдің болуы да неғайбыл. 
«Бетеге кетсе – бел қалар, бектер 
кетсе – ел қалар, берекең кетсе 
– нең қалар» деген ұлағатты ұр-
па ғына ұқтырған ардагерлер бір-
лігіміз бен тірлігімізге күн шапа-
ғындай шуақ шашады. «Қарты бар 
үйдің – қазынасы бар» деген сөзді 
қазақ сол үшін айтқан.  

Облыстық ардагерлер кеңесі 
аймағымыздағы жалпыұлттық 
идея рухында патриоттық және 
адамгершілік тәрбиелеу, саяси 
тұрақ тылықты сақтау бағытын 
ұстанады. Қарт адамдардың әлеу -
меттік құқықтары мен мүд делерін 
қорғайды, оларды лайықты әлеу-
меттік-тұрмыстық жағ дайлармен 
қамтамасыз етеді.

Бүгінде бұл кеңестің 77 мың-
нан астам мүшесі бар, олар 701 
бастауыш ардагерлер ұйымына 
біріккен. 

Ардагерлік қозғалыстың беде-
лін көтеру, оларға жан-жақты қол-
дау көрсетуде ардагерлер белсен-
ділерінің алатын орны ерекше 
екені белгілі. 

Қарттар күні мерекесі қар-
саңында біз облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Серік Дүйсен-
баевпен тілдесіп, ұйымның бүгінгі 
жағдайы жөнінде әңгімелестік.

«Биылғы жыл біздің ұйым 
үшін атап өтерлік болды, – деді 
төраға, – ойға алған көп міндеттің 
межесіне жеттік.

Мемлекет басшысының 
Жолдауын барлық бастауыш 
ұйым да назарға алып, үн қостық. 
Әр ардагер бір ауылдың биіндей, 
олар дың табысты еңбекке, тәр-
биелі тірлікке қосып отырған өз 
үлесі бар. Биыл біздің әлеуметтік 
тапсырыс шеңберінде біраз қар-
жылық жағдайымыз да түзел-
ді. Бөлінген қаржы арқылы 
ардагерлер Қорқыт ата кешеніне, 
рухани астана Түркістанға сая-
хаттады. Алдағы кезеңдерде 
Ұлытау өңірінің киелі жерлеріне 
сая хаттау мәселесін қолға аламыз. 
Ел мен жердің қадірін арттыруға 
азаматтық күшін сарп еткен 
қарттарымыз мұндай құрметке 
әркезде де лайық.

Біздегі үлкен мәселенің бірі 

көптеген ардагердің есепте 
болмауы. Кезінде олар еңбек 
еткен кейбір мекемелер тарап 
кеткен немесе ардагерлер кеңесі 
құрылмаған, осыған орай алты 
мыңдай ардагеріміз қатарымызға 
қосыла алмай отыр. Қазір осыған 
қатысты есеп жүргізіп жатырмыз. 
Сонымен бірге ардагерлер тара-
пынан «Жаңақорған», «Сары-
ағаш» шипажайларына тегін 
жол  дама беру жолдары да қарас-
тырылуда.

Қазір дәрі де, бәрі де қымбат. 
Науқастылығына байланысты 
дәрі  герлік есепте тұрған ар-
дагер лерге дәрі-дәрмек алу үшін 
де жеңіл діктер беретін мәселе 
көтеріліп келеді.

Облыс әкімі осы бағыттағы 
жоспарларымызға қолдау біл-
діріп, біздің ұсыныстарымызға оң 
көзқарас танытты. 

Демек, алдағы уақытта да арда-
гер жағдайын жан-жақты көтере 
түсетін мүмкіндік бар. Өйткені, 
ардагерлер қоғамның дамуы мен 
халқымыздың бірлігіне ақыл-
пара сатпен атсалысып отырған 
жандар».

Кеңес төрағасы осылай дейді. 
Қашан да тыным таппай, 

облыс көлеміндегі барлық шараға 
белсене қатысатын ардагердің өз 
тарапынан да атқарып отырған 
жұмыстары баршылық. Солардың 
бір-екеуін атап өтейік.

Жақында облыстық арда гер-
лер форумы өтті. Форумда Жаңа 
Қазақстанды қалып тас тыру дағы 
ардагерлер рөлі, отба сылық құн-
дылықтар, өзге де тақы рып тарда 
тұшымды ойлар ортаға салынды. 

Сайлаудың әділ, заң аясында, 
ашық сипатта өтуіне әрбір азамат 
мүдделі. Сондай-ақ, ардагерлер 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің кезектен тыс сайлауын 
қолдап, көпшілікті сайлауға 
белсенді қатысуға шақырды.                                                                                                                                   

Облыстық ардагерлер кеңесі 

әрдайым ардагерлер ұйым дары-
ның белсенді мүшелеріне қолдау 
көрсету мақсатында, тұрақты 
түрде ардагерлерді марапаттау рә-
сім дерін ұйымдастырып отырады.

Осыған орай, бір топ белсенді 
ардагерлер республикалық 
ұйымның 35 жыл ды ғына орай 
және белсенділігі үшін облыс-
тық ардагерлер кеңесінің Құрмет 
грамоталарымен мара патталды.

Облыс ардагер лері ара сын да 
са лауаты өмір сал тын на си хат-

тау, өскелең ұр пақ -
ты қазақ стандық 

патрио  тизмге 
баулу, арда-
герлер ара-
с ы н д а ғ ы 

достықты 

нығайту, спорттық шеберліктерін 
арттыру мақсатында түрлі ойын-
жарыстар тұрақты өткізіп келеді.

Соның бірі қыркүйек айында 
облыстық ардагерлер кеңесі мен 
мәдениет және спорт басқармасы 
бірлесіп, әуесқойлар ара сында 
пневматикалық вин товка атудан 
облыстық жарыс өткізілді.

Бұл жарысқа барлық ауданнан 
және Қызылорда қаласынан жиыр -
маға жуық ардагер қатысты. Бекі -
тілген жарыс ережесіне сәйкес, 
10 метр қашықтықтан ны санаға 
ату үшін әр қатысушыға сынақ 
атылымға  3 оқ, негізгі атылымға 
3 оқтан берілді. Жарыс қоры-
тын  дысында командалық және 
же келей біріншілік ескерілді. 
Ко ман  далық есепте І орынды 
«Қызыл орда-3» аталатын Ауған 
соғысы ардагерлері командасы, 
ІІ орынды «Қызылорда-4», білім 
саласы ардагерлері командасы, 
ІІІ орын  ды Қармақшы ауданының 
командасы алып,  жүлдегер 
атанды.

Жекелей біріншілікте Қы-
зыл орда қаласының өкілі Қ.Бай-
маханов І, Жалағаш ауда нының 
өкілі Б.Исламов ІІ, Сыр дария 
ауданының өкілі  Ж.Байманов 
ІІІ орын алып, ақ шалай сый лық-
тармен және арнайы диплом-
дармен мара патталды.

Барлық қатысушыларға қатыс-
қандары үшін  ынталандыру 
сыйлықтары мен Алғыс хаттар 
табысталды. Жарысқа арнайы 
төрешілер қазылық етті.

Мұндай шараларды атай 
берсек, көп, әрине. Қайсыбір 
қарбалас тірлік ішінде де асыл 
қасиет тағынған ардагерлердің 
алып бейнесі анық көрінеді. 
Оларға қарап кейінгі буын бой 
түзейді. Ұрпақ үшін жасаған өз 
еңбегінің жемісін теріп жеудің 
қандай бақыт екенін білетін де сол 
асылдар.

Қарттарым, аман-сау жүрші!

Кейіпкеріміздің есімі – Әзиза 
Қожамжарова. Қазалыға қарасты 
Алға ауылдық округінде тұрады. Бұл 
ел арасында батыр Үрмәш Түктібаев 
атындағы ауыл деп те аталады. 1921 
жылы дүниеге келген кейуана бүгінде 
101 жастың көжесін ішіп отыр. 
Бұрынғылардың сүйегі асыл дейміз 
ғой, қажырлы, қайратты кісі болғанын 
сауыншы әжеден байқау қиын емес. 
Алдына келген ас-ауқатын өз қолымен 
ішіп, анда-санда қызы Балдырған 
апамен шүйіркелесіп отырғаны.

– Ол заман солай еді. Жұмыс 
істемеу, еңбектен қашу деген болмаған. 
Анам сол бейнетпен жүріп, үш қыз, 
бір ұлды өсіріп жеткізді. Совхоздың 
сиырын сауып, зейнетке шықты. 
Әттең-айы, отбасында еркек кіндіктен 
жалғыз болған Асан бауырым қайтыс 
болған соң шаршаңқырап қалды. Қазір 
екі жылдай болды. Өлім дейтін кімге 
жеңіл тиеді дейсің, ұлының қайтқаны 
шешеме ең ауыр соққы болғаны рас. 
Басы ауырып, балтыры сыздайды. 
Уайым деген дүние адамды жеп қояды 
екен. Әйтпесе, оның алдында ширақ 
еді. Құдайға шүкір, ұлдан 5 немере 
көрді. Соған тәуба дейміз, – дейді қызы 
Балдырған апа.

Иә, бүгінде қарт ана екінші қызы 
Балдырған анамыздың қолында. 
Бұдан бөлек, үлкені Баян, ең кенжесі 
Күнқияш. Осы үш қыздан көрген 
жиендері де жетерлік.

Әзиза әже сынды ғасырды 
толықтырған адам сирек болатыны 
көпке мәлім ғой. Күнделікті жұмыстың 
қарбаласынан уақыт тауып, түрлі 
мерекеде ауыл азаматтары барып 
құттықтайды, батасын алады.

– Мерекеде анамызға әдейілеп 
барып тұрамын. Мұндай жаста 
қарттыққа қажымай жүру оңай емес. 
Әжеміз көп сөйлемесе де, барған сайын 
қос қолымды аялы алақанымен қысып, 
біраз ұстап тұратыны бар. Ол кісінің 
тарамыс саусақтарына қарап отырып,  
еңбек іздерін, ауыртпалық кезеңдегі 
бейнет көрінісін көремін. Таңмен 
таласа бір емес, бірнеше сиыр сауып, 
мал жағдайын жасау – әйел адамға оңай 
емес. Әзиза әже – өткен күндердің тірі 
шежіресі, куәсі ғой, – дейді ауылдық 
округ әкімі Олжас Ахметов.

101 жастағы қария артта қалған 
ауыр жылдарға шүкірін, дұғасын іштей 
айтып отыр. Жаратылысынан тура 
сөйлеп, түзу жолдан таймаған әже 
тілеулестігінен айнымаған.

Қазалы ауданы

Өмірдің 
бастым солай 
баспалдағын...
25-те жалындап жасқанбадым,
Шығардым тау мен тастың «тас-талқанын»...
Сырдың суы келместей сирағымнан,
Тыныштық бермеуші еді «тасқан қаным...»

30 бен 40-та да жасқанбадым,
Бұйырған несібеден аш қалмадым...
Көктемде атып алып жүруші едім,
Айдын көлдің қаздар мен қасқалдағын...

50 мен 60-та да жасқанбадым,
Өмірдің бастым солай баспалдағын...
70-тен асқан кезде жүрек сезді,
Баяулау жүрісімнің басталғанын...

Алдымда 80-ім мен 90-ым бар,
Көңілді бәйге атындай қосқаным бар...
ЖАРАТҚАН Ай жарылқап ғұмыр берсе, 
Жасамақ алда талай жоспарым бар...

80-іңде сезесің «күз» дегенді, 
90-да табу қиын іздегенді.
Бәріңе тілейтінім тек жақсылық,
Баршаңа Алла берсін 100 дегенді!
Қарттарым,  мереке құтты болсын!

Қазыбек ӘШІРБЕКҰЛЫ,
ҚР ІІМ-нің Еңбек және Құрметті 

ардагері,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі

Әзиза
ана

Әжеміз кезінде сауыншы 
болған. Сол уақыттағы совхоз 
деп аталатын, бүгінде ауылдық 
округ деп жүрген елді мекенде 
өмір сүреді.  Қолында қос шелегі, 
тауық ояна қоймаған шақта 
бір топ қыз-келіншек фермаға 
қарай асығатын. Сондағысы 
– таң атпай өріске беттейтін 
сиырларды сауу. Кеңестік 
кезеңдегі сүтті ірі қара мал 
өсіретін ауылдардағы тіршілік 
осылай еді.

Дерек пен дәйек

АСЫЛ ҚАСИЕТ ТАҒЫНҒАН 
АРДАГЕРЛЕР

Sb Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Үлкенді құрметтеу ұлтына, руына, бет-жүзіне қарамай 
жасалады. Қазақ халқы «атаңа не істесең, алдыңа сол келеді» 
деп қарттарды қадірлеуді қатаң ескертеді. «Жүк ауырын нар 
көтерер, ел ауырын ер көтерер» дегендей, кезінде барлық 
қиындыққа арқасын тосқан қарт кісілерге ұрпақ басын июге 
тиіс.

• Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы 1990 жылы 
1 қазанды Халықаралық қарттар күні деп арнайы бекітті. Бұл 
күні алдыңғы буын аға-апалардың қоғам өміріне қосқан үлесіне 
алғаусыз алғыс айтылып, құрмет көрсетіледі.  

• Аймақта 78 мыңнан астам зейнеткер бар. Олардың 
әлеуметтік мәселелері әрдайым назарда. Қызылорда қаласында 
егде жастағы азаматтарға арналған «Белсенді ұзақ өмір сүру» 
орталығы ашылды. Бұл қарт кісілердің өмір сүру сапасын, әл-
ауқатын, денсаулығын және психоэмоциналдық жағдайын 
жақсартуға мүмкіндік береді.

• Облыс бойынша 2 мыңнан аса егде жастағы адамдар арнаулы 
әлеуметтік қызметтермен қамтылды. Стационарлық үлгідегі 
ұйымда (Қарттар үйі)  171, жартылай стационарда (күндіз болу 
бөлімшелері мен оңалту орталықтары) 1038, үйде әлеуметтік 
көмек көрсету бөлімшелерінде 975, мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік ұйымы арқылы 181 адамға қызмет көрсетілді. Бірнеше 
жылдан бері облыстық бюджет қаражаты есебінен көмекке 
мұқтаж 225 жалғызбасты қарт пен мүгедек, аз қамтылған 
отбасылар түскі аспен қамтылуда.

Қарттар күні қарсаңында облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев №1 
Қы зылорда арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығына 
барып, мұнда қызмет алатын 
арда герлердің жағдайын біліп, 
пікірлесті.

– Біз «Қартын сыйлаған елде 
қасиет бар» деген аталы сөзге бас 
иген дана халықтың ұрпағы ретінде 
ардагерлерімізді ардақтап, сый-
құрмет көрсетуді перзенттік парыз 
санаймыз. 

Абыз ақсақалдыққа, қадірлі 
қариялыққа жету – өмір мектебінен 
өткен әрбір адамның мерейлі 
кезеңі. Сіздер қай уақытта 
болмасын орамды ойларыңызбен 
елді береке-бірлікке, тату тірлікке 
үндеп келесіздер. Мен өздеріңізбен 
орайы келгенде жиірек жолығып, 
еркін пікірлесіп, өрелі ойларыңыз 
бен ұтымды ұсыныстарыңызды 

тыңдауға қашанда әзірмін. Сіздер 
аман болыңыздар, – деді облыс 
әкімі Н.Нәлібаев. 

Ардагерлерді құттықтауға 
келген облыстық ардагерлер кеңе-
сінің төрағасы Серік Дүйсенбаев 
замандастарына бақ-береке тіледі. 

Бүгінде бұл орталықта 250-ге 
жуық ардагер және мүгедектігі 
бар азамат қызмет алады. Заман 
талабына сай жабдықталған ғи-
маратта өткен жылы спорт алаңы 
салынып, пайдалануға берілсе, 
биыл қызмет алушылардың рухани 
демалысына ерекше көңіл бөлінбек. 
Бұл ретте еліміздің тарихи, мәдени 
орындарына саяхат жасауға шағын 
автобус сатып алу үшін бюджеттен 
21 млн теңге қаржы қаралды. 

Басқосуда облыс әкімі 
қариялардың игілігіне пайда лануға 
әлеуметтік орталыққа арнайы 
сыйлық табыс етті.

ЫҚЫЛАСТЫҢ 
ЫСТЫҚ ҚҰШАҒЫ

БҮГІН – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРТТАР КҮНІ

Қызылорда өңірінде 78 мыңнан аса зейнет жасындағы ардагер 
бар. Олардың әрқайсысы мемлекеттің қолдауын сезінеді. Аймақта 
қариялардың лайықты өмір сүруі үшін зейнеткерлерді сауықтыру, 
спорттық шаралармен қамту жұмыстары ұдайы жүргізіледі.
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Ұстаз – ұлт ұстаханасының шебері

«Ұстаздар күніне» орай 
ұйымдастырылған турнирдің 
ашылу салтанатында об
лыс тық білім басқармасы 
кәсіптік білім бөлімінің бас
шысы Бекжан Есенбаев және 
облыстық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподақ ұйы
мы төрағасының орынбасары 
Нұргүл Өтегенова жарысқа 
қатысушы ұстаздарға сәттілік 
тіледі.

Дода бастала салысымен 
спортты жанына серік еткен 
14 команда жарыс көрігін 
қыздырды. 

Тоғызқұмалақтан І орын
ды Сырдария аграрлытехни
калық колледжі қанжығасына 
байлады. Жаңақорған аг рар
лытехникалық колледжі ІІ 
орынға табан тіресе, И.Әбді
кәрімов атындағы аграрлы
техникалық жоғары колледжі ІІІ орынды қанағат тұтты. 

Ал шахматта ойын бас
қаша өрбіді. Мұнда акаде
мик С.Жиенқұлов атындағы 

Байқоңыр жоғары колледжі 
үздік атанып, көш басынан 
көрінді. Ал Қызылорда қызмет 
көрсету және сервис колледжі 
ІІ орынды місе тұтты. И.Әбді
кәрімов атындағы аг рарлы
техникалық жоғары колледжі 
мұнда да мықтылық танытып, 
үздік үштікті түйіндеді. 

Үстел теннисі де тар
тысқа толы болды. Сайыс 
қорытындысы бойынша мұнда 
И.Әбдікәрімов атындағы аг
рарлытехникалық жоғары 
колледжі ұжымы үздік атан
ды. ІІ орынды Жаңақорған 
 аг рарлытехникалық колледжі 
командасы иеленсе, ІІІ орынға 
Қызылорда медициналық жо
ғары колледжінің ұстаздары 
лайық деп танылды.

Жеңімпаздарға диплом 
мен кубок табыс етілді. 
Ұстаздар 2023 жылы өтететін 
республикалық спартакиадаға 
жолдама алды.

Орайы келгенде айта 
кетейік, білім саласы қыз
мет керлерінің арасында мұн
дай жарыс ел көлемінде жы
лына бір рет өтіп тұрады. 
Мәселен, биыл маусым 
айын да Түркістан қаласында 
спартакиада өтіп, еліміздің 
барлық аймағынан 18 коман
да бақ сынаған бәсі жоғары 
бәсекеде Қызылорда облы
сы ұстаздарының құ рамасы 
командалық есепте жүлделі ІІ 
орынды иеленді.

Бәсі жоғары бәсеке
Облыстық білім басқармасы мен білім кәсіподағы 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 
оқытушылары арасында тоғызқұмалақ, шахмат және 
үстел теннисінен жарыс өткізді.

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

– Мейрамбек Зинабдин
ұлы, Жаңа оқу жылының 
бас талғанына небәрі бір ай 
өтті. Мектеп табалдырығын 
аттаған бала саны жыл
дағыдан өскенін білдік. Бала
бақшамен қамтылу көр
сеткіші қандай? 

– Ең алдымен барша 
ұстаздар қауымын мерейлі ме
рекемен құттықтаймын. Иә, 
биыл бірінші сыныпқа об
лыс бойынша 18 461 бала қа
былданды. Өткен оқу жылымен 
салыстырғанда оқушылар саны 
3 мыңға артып,  294 мемлекеттік, 
16 жеке меншік мектепте 
180 мың оқушы білім алуда. 
Аймақтағы 679 балабақшада 50 
мыңға жуық бала тәрбиеленуде. 
603тің 162сі (15847 бала) – 
мемлекеттік, 441і (24 350 бала) 
– жекеменшік балабақша. 16 
жастағы бала лардың мектепке 
дейінгі тәрбие және оқытумен 
қамтылуы 80%, 26 жастағы 
балалардың қамтылуы 86,4%, 
36 жастағы балалардың қам
тылуы 97% құрап отыр.

– Биыл мектептер құры
лысына қатысты біршама 
мәселе орын алды. Облыс 
басшысының пәрменді та
лабымен бірқатар жұмыс 
қалыпқа келгендей. Жалпы 
біз мектеп тапшылығын, үш 
ауысыммен оқу мәселелерін 
қай кезде реттей аламыз? 
Бұған байланысты бол
жамдарыңыз қандай?

– Жаңа мектеп салу, апат
ты және үш ауысымды жою 
– білім саласындағы басым 
бағыттардың бірі. Облыста 4 
апатты мектеп болса, биыл 3 
мектептің мәселесі шешімін та
уып отыр. Қазалы ауданындағы  
№94 мектептің жобасметалық 
құжаттары әзір ленуде. Осының 
нәти же сінде келесі жылы 4 
апат ты мектептің мәселесі 
толықтай шешіледі. Биыл 
облыста 6 мемлекеттік мек
тепті пайдалануға беру жос
парланған, оның 1уі жаңа оқу 
жылында берілді, қалған 5ін 
жыл соңына дейін ел игілігіне 
табыстаймыз. 

Жыл сайын қала мек
тептерінде орын тапшылығы 
болады. Бүгінде үш ауысым 
проблемасы туындап отырған 
6 мектеп бар. Оны Әл Фара
би шағын ауданындағы №261, 
Досан ауылындағы №280 
мек тептерде оқитын бала
ларды «Бәйтеректегі» биыл 
пайдалануға берілетін 600 
орындық мектепке тасымал
дау арқылы шешу жоспарла
нуда. Ал, қаладағы «Абай» 
және №101 мектептердегі орын 
тапшылығын жою үшін биыл 
қосымша құрылыстар бастал
ды, келесі жылы пайдалануға 
береміз. №3, №264 мектеп
терге қосымша ғимарат салу 
бойынша жобасметалық 
құжаттар әзірленді, алдағы 
жылы құрылысын бастау 
көзделуде. Осылайша, 2024 
жылы Қызылорда қаласындағы 
үш ауысымдық мектеп мәселесі 
шешіледі деп жоспарлап отыр
мыз. 

Мемлекет басшысының 
бас тамасымен 2025 жылға 
дейін 800 мың баланың за
манауи мектепте білім алуы
на жағдай жасау мақсатында 
«Жайлы мектеп» ұлттық жо
басы қолға алынды. Жобаның 
басты міндеті –  үш ауысым
ды және апатты мектептердің 
проблемасын түбегейлі ше шу. 
Оқушылардың өсу динамикасы, 
апатты мектептерге жүргізілген 
талдау нәтижесімен Оқуағарту 
ми нистрлігіне алдағы үш жыл
да 11 мыңнан астам орынға 
арналған 15тен астам мек

тептің құрылысын салу туралы 
ұсыныс берілді.

– Жаңа оқу жылының 
жаңашылдықтары тура сында 
кеңірек айтып бер сеңіз... Мек
теппен бірге колледждердегі 
оқу үдерісіне де өзгеріс енді 
ме?  

– Біріншіден, оқу жылының 
ұзақтығы бұрынғыдай 34 емес, 
36 апта болды. Бұл оқу матери
алын бекітуге және пысықтауға 
арналған уақытты ұлғайтуға, 
балаға күніне жүктемені 78 
сабақтан 56 сабаққа дейін 
қысқартуға мүмкіндік береді. 
Осыған байланысты балаларда 
қосымша білім алу, сабақтан 
тыс уақытты тиімді пайдалану 
мүмкіндігі болады. 

Сондайақ, барлық мектеп
тер, соның ішінде лицейлер, гим
назиялар, маман дан дырылған 
мектептер де бес күндік оқу 
аптасына ауысады. Екіншіден, 
қа зіргі қолданыстағы мектеп 
бағдарламасына түзету ен
гізіледі. Барлық сыныптарда 
«Өзінөзі тану» пәні үлгілік 
оқу жоспарының инвариант
ты компонентінен алынып 
тас  талды. Енді қазақ тілінде 
оқытатын мектептерде 1сы
ныптан бастап тек қазақ тілі, 
орыс тілінде оқытатын мектеп
терде қазақ және орыс тілдері 
оқытылады. Қазақ тілінде оқы
татын мектептерде орыс тілі 
2сыныптан басталады.  

Аймақтағы 30 колледжде 
20 мыңға жуық студент білім 
алуда. Еңбек нарығының сұра
нысына сәйкес жұмысшы және 
орта буын мамандар да йын
далады.

«Жас маман» жобасымен 
10 мемлекеттік колледждің 
материалдықтехникалық база
сы жаңғыртылса, «Жол карта
сы» бағдарламасы шең берінде 5 
техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымына күрделі жөндеу 
жүргізілді.  Жобаға қатысатын 
10 кол ледж дің тізімі анықталып, 
кадрлар даярлау бағыттары 
нақтыланды. ҚР Білім және 
ғылым министрлігі осы кол
ледждердің материалдық

тех  никалық базасын зама
науи құралжабдықтармен 
қам    тамасыз етті. Респуб ли ка
лық бюджеттен 2,7 млрд теңге 
қар жы бөлініп, оқуөндірістік 
шеберханалар мен зертханалар 
жабдықталды.

Министрлік былтыр қо
сымша 110 млн теңге қаржы 
бөліп, И.Әбдікәрімов атындағы 
Қызылорда аграрлытех ни
калық жоғары колледжіне және 
Қармақшы аграрлытехникалық 
колледжіне қа жетті жабдықтар 
сатып алынды. Жобаға 
қатысушы колледждер 5 жылға 
арнал ған стратегиялық даму 
жос парын әзірлеп, «Талап» ком
мерциялық емес акцио нерлік 
қоғамымен келісе отырып, 
бекітті. Оқу жылынан бастап 
техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдары бойынша ака
демиялық дербестік беру, мо
ду льдіккредиттік техноло
гия негізінде білім беру және 
«Жас маман» жобасы бойын
ша әзірленген  54 бағдарлама 
негізінде мамандар даяр
лау бағыттары бойынша оқу 
бағдарламалары мен жұмыс 
оқу жоспарларын әзірлеп, білім 
беру жүйесіне енгізді.

Сонымен қатар, биыл 
ауыл шаруашылығы саласына 
қажетті кадрлар даярлайтын 
колледждерге шаруашылық 
мақсаттағы жер алу мәселесін 

аудан әкімдерімен бірлесіп 
пысықтайтын боламыз.

– Биылғы «Балалар жы
лында» өңірде жасалып жат
қан жұмыстардан, игі бас
тамалардан хабардармыз. 
Де генмен атаулы жыл аясын
да өңірде атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы тарқатып 
айтып өтсеңіз...

– Өскелең ұрпаққа жаса
лып жатқан қамқорлық бір 
жылдың ауқымымен шектел
мейді. Балалар жыл он екі 
ай үлкендердің көз алдында, 
елінің қамқор құшағында болуы 
тиіс. Биыл қала сыртындағы 
10 лагерьдің жұмысы жүйелі 
ұйымдастырылды. 7 ауысымда 
8 мыңнан астам бала тынықты.

Жұмыс кестемнің тығыз
дығына қарамастан, қатқабат 
шаруаның арасында уақыт 
тауып, отбасы үлгісіндегі 
«Атамекен» балалар ауылы
на, мемлекеттік және жеке 
мектептер, Оқушылар үйіне 
барып балалармен кездестім. 
Шығармашылық үйірмелер мен 
спорттық секцияларда жүрген 
балалардың балбұл жанған 
жүздерін көріп, бұл бағыттағы 
еңбегіміздің еш кетпегеніне көз 
жеткіздім. 

Жаңа оқу жылында 
Қызылорда қаласында 2 жеке 
мектеп – «Orda School», «Baiterek 
Sсhool», Арал ауданында 

апатты №71 мектептің жаңа 
ғимараты, дене шынықтыру
сауық тыру ке шені пайдалануға 
берілді. «Атамекен» балалар 
ауы лының түлектеріне Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
верситетінің білім гранты та
бысталып, 45 балаға «Қамбаш» 
лагеріне жолдама ұсынылды.

Атаулы жылды атап өту және 
ұйымдастыруға кәсіпкерлер 
белсенді қатысуда. Балалар
ды қорғау күні 5 мың баланың 
қатысуымен өткен шарада 
пәндік олимпиадаларда жоғары 
жетістікке жеткен 10 оқушыға 
соңғы үлгідегі ноутбук, 
тұрмысы төмен отбасылардан 
шыққан 20 балаға «Балдәурен» 
рес публикалық лагеріне жол
дама, 300 мектеп оқушысына 
велосипед сыйға тартылды. 
Қызылорда қаласында 50ге 
тарта, аудандарда 30дан астам 
спорттықойын алаңы салыну
да. Бұл жұмыстардың барлығы 
демеушілер есебінен іске асы
рылып жатыр.

Ерекше білім алуды қажет 
ететін балалар мәселесі де на
зардан тыс қалмады. 82 білім 
беру ұйымында (47 балабақшада 
логопункт, 29 мектепте инк
люзивті қолдау кабинеті, 2 ау
тизм түзету кабинеті, 2 инклю
зивті ресурстық орта лық, 2 
мектеп жанында аутизм түзету 
кабинеті) арнайы жабдықталған 
инклюзивтік кабинеттер ашыл
ды. Бұл мақ сатқа жергілікті 
бюджеттен 405 млн теңге 
қаржы қаралды. Жыл соңына 
дейін  5 мектеп, 2 дарынды 
балаларға арналған орталық 
және Жалағаш ауданында 
Оқушылар үйі мен Өнер мектебі 
іске қосылады. 

Атаулы жылдың жарты
сынан астамын еңсердік. Ал
дымызда осы кезеңді қоры
тындылау міндеті тұр. Жыл 
соңына дейін және келер жылы 
20дан аса ірі шара өткізу 
көзделуде. Атап айтқанда, Арал 
ауданындағы «Қамбаш» және 
Жаңақорған ауданындағы «Тал
дысу» лагерінде «Сыр дарыны» 
жобасы жүзеге асырылады. Да
рынды оқушыларды жанжақты 
дамыту,  олимпиадалар мен 
ғылыми жобаларға дайындау 
бағытындағы оқыту курста
ры ұйымдастырылады. Жоба 
қазан айынан бастау алады, 
1кезеңінде 7сыныпта оқитын 
240 бала қамтылады. «Сыр да
рыны» білімділер академиясы 
дарынды балалардың басын 
қосып, химия, физика, инфор
матика, математика, биология 
пәндері бойынша олимпиадаға 
дайындық курстарын жүргізіп, 
1000ға жуық баланы білім 
бәйгесіне дайындайды.

– Баланың қосымша 
білім алуы оның ойөрісінің, 
қабілетқарымының дам уын 
жақсартатынын білеміз.  Бұл 
орайда Президент тапсырма
сы бар. Қосымша білім берудің 
көкжиегін ке ңей тетін қандай 
жұмыстар атқарылды?

– Облыста 61 қосымша білім 
беру ұйымы жұмыс жасайды, 
онда 53 959 бала қамтылған. 
Мектептерде білім алушыларды 
домбыра, шахмат үйірмелеріне 
көптеп тарту олардың мәдени 
және интеллектуалдық дам
уына оң әсер етеді. Биыл 
осы бағыттағы үйірмелерді 
дамытуға басымдық беріледі.

– Биыл педагогтар үшін 
қандай жаңалықтар бар? 
Аймақта білім беру ұйым
дарының басшыларын атте
статтау мен ротациялау қалай 
жүргізілуде? 

– Кейінгі жылдары мұғалім 
мәртебесін көтерудің барлық 
алғышарты жасалып, ма
териалдық ынталандыру аясы 
кеңейіп келеді.  2020 жыл
дан бастап ұстаздарға қажетті 
үстем ақы төленуде. Биыл да бұл 
жұмыстарды жүзеге асыру үшін 
республикалық бюджеттен 52,4 
млрд теңге қаржы бөлінсе, ке
лесі жылы педагог жалақысы 
тағы 25 пайызға көбейеді. Осы
лайша Мемлекет басшысының 

тапсырмасы толық орындалып, 
мұғалімдердің жалақысы 100 
пайызға өседі. 

Тағы да жақсы жаңалық
тардың бірі – үздіксіз педаго
гикалық еңбек өтіліне 25 жыл 
толған және одан асқан барлық 
мұғалімге «Ұстаздық қызметіне 
адалдығы үшін» төсбелгісі 
беріледі. 

Ал педагогтарды жұмысқа 
қабылдаудың жаңа тәртібі осы 
жылдың 1 қаңтарынан енгізілді. 
Бос орындарға толық жүктеме 
қалыптасқан жағдайда, ұстаздар 
ашық конкурстық іріктеу 
арқылы қабылданады. Жаңа 
тәртіппен бүгінде 36 маман 
жұмысқа алынды. Сондайақ, 
педагогтар 3 жылда кемінде бір 
рет біліктілік арттыру курста
рына қатысуы тиіс. Бұл бұрын 
бес жылда бір рет еді. Бүгінгі 
күнге дейін 15 729 педагог ат
тестациядан өтсе, жыл соңына 
дейін 650і  аттестацияланады. 

Енді ротация туралы 
айтсақ, облыста 1 елді мекен 
шегіндегі орналасқан білім 
беру ұйымдарының басшыла
ры ротациялауға жатады. Бұл 
бойынша өңірде ұжымды 7 жыл 
және одан көп уақыт басқарған  
55 басшы болса, оның 37сі 
 ауыстырылды, қалған 18і жыл 
соңына дейін ротацияланады. 
Енді басшыларды тағайындау, 
аттестаттау, ротациялау рәсім
дерін бекітілген тәртіп негізінде 
жалғастырамыз.

– Биыл Оқуағарту ми
нис трлігі қаржылай кө
мек көрсету ережелеріне 
өзгерістер енгізді. Оған сәйкес 
қанша атаанаға бала лардың 
мектеп формасы мен құрал
жабдықтарын алу үшін қар
жылай көмек көрсетілді?

– «Мектепке жол» акция
сы шеңберінде демеушілер 
есебінен 7 105 балаға 101 млн 
теңгеге көмек көрсетілді. Со
нымен қатар, 33 268 балаға 
жергілікті бюджеттен 1,2 
млрд теңге бөлініп, бала басы
на 37 389 теңгеден қаржылай 
көмек берілді. Айта кетейін, 
«Жалпыға міндетті білім беру» 
қорынан атаулы әлеуметтік 
көмек алатын, сондайақ АӘК 
алмайтын, бірақ жан басына 
шаққандағы орташа табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен 
төмен отбасылардың балала
рына, жетім балаларға және 
атаанасының қамқорлығынсыз 
қалған, төтенше жағдайға тап 
болған оқушыларға қаржылай 
көмек көрсетілді.

– Мұғалім күніне қандай 
шаралар жоспарланып отыр? 

– Бекітілген жоспарға сәйкес 
барлық білім беру ұйымдарында 
әдебикөркем, ғылымита
ным дық  шаралар басталып 
кетті. Қала және аудандардағы 
орталық көшелерге тақырыптық 
билбордтар орналастырылу
да. Жергілікті телеарналар мен 
әлеуметтік желілерде құттықтау 
бейнероликтер, сюжеттер 
көрсетілуде.

Кітапханаларда ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлының ағар
ту шылық қызметін насихат
тауға бағытталған «Байтұр
сынов оқулары» және «Ұлттың 
ұлы ұстазы» атты кітап 
көрмелері өткізілуде. Соны
мен қатар, оқушылардың, та
нымал тұлғалардың, мәдениет 
және өнер, спорт, денсаулық 
сақтау салаларында жетістікке 
жеткен азаматтардың арасын
да «Ұстазыңды құттықта» 
челленджі басталды.

Негізгі шара облыс әкі
мінің, ардагерлердің, ұс таз дар 
қауымының қаты суымен 1 қазан 
күні облыстық драма театр да 
өтеді. Білім саласының дам
уына үлес қосқан ұстаздарды 
марапаттау, құрмет көрсету 
және мерекелік концерттік 
бағдарлама жоспарланып отыр.

– Әңгімеңізге рахмет, 
кәсіби мереке құтты болсын!

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы»

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІН 
КӨТЕРУДІҢ 
барлық алғышарты жасалды

Қоғамда ең құрметті саналатын мамандық иелері – 
Мұғалім күні қазан айының бірінші жексенбісінде ата
лып өтіледі. Кәсіби мереке қарсаңында облыстық білім 
басқармасының басшысы Мейрамбек Шермағанбет пен 
газет тілшісінің әңгімесі ауқымды саланың қазіргі тыныс
тіршілігі мен алдында тұрған міндеттерін қамтыды.  

ЕРТЕҢ – МҰҒАЛІМ КҮНІ
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№ Субсидиялау бағыты Өлшем 
бірлігі

1 бірлікке 
арналған 

субси-
диялар 

норматив
тері, 
теңге

Субсидия 
көлемі

Субсидия 
сомасы,

мың теңге

Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы:
1 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:

1.1 Ірі қара малдың 
тауарлық аналық басы

бас/
шағылыстыру 

маусымы

10 000 44 507 445 070

1.2 Ірі қара малдың асыл 
тұқымды аналық басы

15 000 5 764 86 460

2 Етті, етті-сүтті 
тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық 
бұқасын сатып алу

сатып
алынған бас

150 000 805 120 750

3 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
3.1 Отандық сатып

алынған бас
150 000 769 115 350

4 Бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін 
немесе сою қуаты 

тәулігіне кемінде 50 бас 
ірі қара мал болатын ет 
өңдеуші кәсіпорындарға 

өткізілген немесе 
ауыстырылған ірі 
қара малдың еркек 

дарақтарының (оның 
ішінде сүтті және 

сүтті-етті тұқымдардың 
еркек дарақтары) құнын 

арзандату

тірідей 
салмағы, 

килограмм

200 1 064 125 212 825

барлығы 980 455
Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы:

5 Сүтті және сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды бұқасының ұрығын 
сатып алу:

5.1 Бір жынысты сатып
алынған доза

10 000 2 372 23 720

6 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
6.1 Отандық сатып 

алынған бас
200 000 70 14 000

барлығы 37 720
7 Сүт өндіру құнын арзандату:

7.1 Бағымдағы 
сиырларының саны 

600 бастан басталатын 
шаруашылық

өткізілген 
немесе 

өңделген 
килограмм

45 6 930 711 311 881,995

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «___» ___________ № ___ қаулысына

қосымша 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2022 жылғы «17» мамырдағы № 558 қаулысына

1-қосымша

Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған 
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды 
субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар көлемдері

Ескертпе:
Жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы құстардың ата-

енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тәуліктік балапанын, асыл 
тұқымды құстан алынған жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы 
тәуліктік балапанды, ірі қара малдың және қойлардың эмбриондарын 
сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып алу құнының 
50%-ынан аспайтын мөлшерде субсидияланады.

Сүтті және сүтті-етті тұқымды асыл тұқымды бұқаның ұрығын 
сатып алу құнының 100%-на дейін субсидияланады, бірақ бекітілген 
нормативтерден аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды/тұқымдық қошқарларды 
тауарлық табынға/отарға одан әрі жалға беру кезінде өтінім беруші 
етті мал шаруашылығындағы/қой шаруашылығындағы оператор болып 
табылады. Аналық мал басына арақатынасты есептеу бір тұқымдық 
аталыққа (асыл тұқымдық және дистрибьютерлік орталықтарды 
қоспағанда) кемінде 13 аналық басты құрайды және 25 аналық мал 
басынан аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық айғырлар мен тұқымдық түйелерді сатып 
алу аналық мал басы бар болған кезде субсидияланады. Аналық мал 
басының арақатынасын есептеу бір тұқымдық аталыққа кемінде 8 аналық 
басты құрайды және 15 аналықтан аспайды.

Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда облысы әкімдігінің 
2022 жылғы 17 мамырдағы № 558 
«Қызылорда облысы бойынша 2022 
жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасынарттыруды субсидия-

лау бағыттары бойынша субсидия-
лар көлемдерін, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
аналық басының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандатуға суб-
сидиялар нормативтерін, субси-
диялар алушыларға қойылатын 
өлшемшарттары және субси-
диялар алуға арналған өтінім 

беру мерзімдерін бекіту туралы» 
қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу ті-
зілімінде № 28110 болып тіркелген) 
келесі өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген 
Қызылорда облысы бойынша 2022 
жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидия-
лау бағыттары бойынша субси-
диялар көлемдері осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакция-
да жазылсын.

2. «Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы және жер қатынастары 
басқармасы» коммуналдық мем-

лекеттік мекемесі осы қаулыны 
заңнамада белгіленген тәртіппен 
Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді 
қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орында-
луын бақылау Қызылорда облы-
сы әкімінің бірінші орынбасары 
С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы 
ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі

Қызылорда облысының
әкімі                                                                Н.Нәлібаев

8 Шаруа (фермер) 
қожалықтарында және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде 

сүтті және сүтті-етті 
бағытындағы ірі қара 
малдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру 

жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін 

асыл тұқымды және 
дистрибьютерік 
орталықтарды 
субсидиялау

ағымдағы
жылы

ұрықтан-
дырылған бас

5 000 2745 13 725

барлығы 325 606,995
Қой шаруашылығы:

9 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:
9.1 Қойлардың асыл 

тұқымды аналық басы
бас/

шағылыстыру 
маусымы

4 000 118 481 473 924

9.2 Қойлардың тауарлық 
аналық басы

2 500 55 516 138 790

10 Отандық асыл тұқымды 
қойлар сатып алу

сатып
алынған бас

15 000 32 524 487 860

11 Бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін немесе 
сою қуаты тәулігіне 300 
бас болатын ет өңдеуші 

кәсіпорындарға өткізілген 
ұсақ малдардың еркек 
дарақтарының құнын 

арзандату

өткізілген
бас

3 000 9 000 27 000

барлығы 1 127 574
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен:

12 Ауыл шаруашылығы малдарының азығына жұмсалған шығындар құнын 
арзандату:

12.1 Сүтті және сүтті-етті 
бағыттағы асыл тұқымды 
ірі қара малдың аналық 

басы 

бас 480 000 1041 499 680

13 Бие сүтін өндіру және 
өңдеу құнын арзандату

килограмм 60 73 900 4 434

14 Түйе сүтін өндіру және 
өңдеу құнын арзандату

килограмм 55 164 091 9 025,005

барлығы 513 139,005
2021 жылғы күту парағына түскен өтінімдер:

Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы:
15 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:

15.1 Ірі қара малдың тауарлық 
аналық басы

бас/
шағылыстыру 

маусымы

10 000 5 594 55 940

15.2 Ірі қара малдың асыл 
тұқымды аналық басы

15 000 1 074 16 110

16 Етті, етті-сүтті 
тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық 
бұқасын сатып алу

сатып
алынған бас

150 000 745 111 750

17 Ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу:
17.1 Отандық сатып

алынған бас
150 000 544 81 600

17.2 Тәуелсіз мемлекеттер 
достастығы, Украина 

елдерінен импортталған

225 000 100 22 500

18 Бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін немесе 

сою қуаты тәулігіне 
кемінде 50 бас ірі қара 

мал болатын ет өңдеуші 
кәсіпорындарға өткізілген 

немесе ауыстырылған 
ірі қара малдың еркек 
дарақтарының (оның 

ішінде сүтті және 
сүтті-етті тұқымдардың 
еркек дарақтары) құнын 

арзандату

тірідей
салмағы, 

килограмм

200 387 630 77 526

19 Шаруа (фермер) 
қожалықтарында және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде 

сүтті және сүтті-етті 
бағытындағы ірі қара 
малдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру 

жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін 

асыл тұқымды және 
дистрибьютерік 
орталықтарды 
субсидиялау

ағымдағы 
жылы

ұрықтан-
дырылған

бас

5 000 256 1 280

барлығы 366 706
Қой шаруашылығы:

20 Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу:
20.1 Қойлардың асыл 

тұқымды аналық басы
бас/

шағылыстыру 
маусымы

4 000 14 720 58 880

21 Отандық асыл тұқымды 
қойлар сатып алу

сатып
алынған бас

15 000 30 803 462 045

22 Шаруашылықтарда және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде 

қойлардың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру 

жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін 

асыл тұқымды және 
дистрибьютерлік 

орталықтарды 
субсидиялау

ұрықтанды
рылған

бас/ 
шағылыстыру 

маусымы

1 500 420 630

барлығы 521 555
23 Балара ұясымен 

селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу

балара ұясы/
маусым

5 000 50 250

24 Ауыл шаруашылығы малдарының азығына жұмсалған шығындар құнын 
арзандату:

24.1 Етті және етті-сүтті 
бағыттағы тауарлық ірі 

қара малдың аналық басы

бас 15 000 1 696 25 440

24.2 Қойдың аналық басы 2 500 1 842 4 605
24.3 Жылқының аналық басы 10 000 2 143 21 430
24.4 Түйелердің аналық басы 10 000 160 1 600

барлығы 53 325
Жиыны 3 926 081

ЖОБА

Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 17 мамырдағы № 558 «Қызылорда облысы бойынша 2022 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялар көлемдерін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларының аналық 

басының азығына жұмсалған шығындар құнын арзандатуға субсидиялар нормативтерін, субсидиялар алушыларға қойылатын өлшемшарттары және субсидиялар алуға арналған өтінім 
беру мерзімдерін бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Осы жылдың 25 
тамызында аяулы 
бауырымыз Әсемкүл 
Қуантайқызы Қуан-
таева өмірден озған 
еді.

Әсемкүл Қуан-
тайқызы 1955 жыл-
дың 15 қан тарында 
Жалағаш ауданын-
да дүниеге келген. 
1978 жылы Алматы 
халық шаруашылығы институтын 
«Қаржы және несие» мамандығы 
бойынша бі тіріп, «Строй Банкте» 
аға-экономист болып еңбек жо-
лын бастап, сол банк те басшының 
орынбасары, 1998 жылдары «Ту-
ран банк» басшысының орынбаса-
ры, 2001-2005 жылдары облыстық 
аумақтық даму және қәсіпкерлікті 
қолдау басқармасында, облыстық 
кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
басқармасында бөлім басшысы, 
басшы орынбасары, 2013 жыл-
дан құрметті зейнет демалысы-

на шыққанға дейін 
индустриялық-ин но-
ва циялық даму бас-
қармасында бөлім 
басшысы қызметін 
абыроймен атқарды.

Еңбек жолындағы 
ең жоғары баға 
– халықтың құр-
метіне, елдің ыстық 
ықыласына, ағайын-
ның алғысына бө-

ленді. Өзі нен кейінгі жастарды 
тәрбиеге баулып, білгенін үйретіп 
біраз шәкірт тәрбиеледі. Қазіргі 
таңда сол шә кірттері жоғары ла-
уазымда қызмет атқарып келеді. 
Абзал жанның еңбегі ескерусіз 
қалмай, «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен, республикалық, об-
лыстық, қалалық мақтау қағаз-
дарымен және алғыс хаттармен 
марапатталған.

Аяулы апамыз тылсым 
дүниенің мәңгілік мекеніне 
кеткеніне әлі сене алмай келеміз. 

Өткен күннің елесімен бірге, 
оны еске алудан басқа шара жоқ, 
әттең... Өзі жанымызда болма-
са да оның рухы мәңгі біздің 
жүрегімізде, көңілімізде. 

40 күн болды жүрегі 
тоқтағалы,

Өзінді ойлап ағайын 
жоқтағаны,

Бауырымыздың сұлу, 
сымбатты бейнесі,

Мәңгілікке есімізде 
сақталады.

Адамға мәңгі берілмеген-ау 
бұл ақ таң,

Күлімдеп қарап тұр ма 
екенсің 

жырақтан.
Дұға қыламыз, рухыңа 

Құран бағыштап,
Мекенің болса екен деп 

жұмақтан.

Еске алушылар: 
бауырлары

Сағынышпен еске аламыз

Ес біліп, етек-жеңімізді 
жинап алғаш рет Майдакөл 
ауы лындағы № 98 бастауыш 
мектептің табалдырығын имене 
аттағанымызда бізді алғашқы 
ұстаздарымыз Әбубәкір ағай, 
Бозғұлан ағай, Кемалаш ағай, 
Раманқұл ағай, Күнсейіт ағай, 
Бақдәулет ағай, Жампайыс 
ағайлар шұғылалы таңдай құшақ 
ашып қуана қарсы алып еді. Әріп 
үйретіп оқуға бейімдеді, ой-
өрісімізді өсіріп, оң-солымызды 
танытты. Мектеп бізді әлемнің 
сырына қанықтырды. Өмірден 
өз орнымызды тауып, адам бо-
лып, азамат болып қалыптасуға 
ұстаздарымыз ерекше үлес 
қосты. Олар бізге даңғыл жол 
көрсетті. Білімнің шамын жақты. 
Өмір деген ұлы сапарда ізгілік 
пен адамгершілікке тереңдете 
бойлатты. Ұстаздарымыз мақсат 
пен мұратымызға жетудің мәні 
мен мағынасын пайымдауға 
үйретіп, бойымызға парасат пен 
ізденістің негізін қалады.

Атам қазақ: «Жер төбесіз, 
ел төресіз болмайды» деген 
екен. Осындай ұстанымға 
берік бабаларымыз абыз 
кеуделі ақсақалдарын, жаны 
жайсаң жақсыларын, ел мен 
жердің ұйытқысы, халықтың 
қалыбы болып отырған текті 
тұлғаларын мақтан етеді екен. 
Осындай айтулы азаматтар 
Алты алаштың анасы атанған 
Сыр елінде де болған, болады 
да. Менің пайымдауымша Сыр 
өңірі арғы-бергі тарихымыз-
да еліміз үшін аянбай еңбек 
етіп, өзінің адамгершілігімен, 
 парасат-пайымымен ел-жұрт-
тың жүрегінде жүрген жандарға 
кенде емес. Осындай айту-
лы азамат біздің алғашқы 
ұстазымыз, ұлағатты ұстаз 
атанған Әбубәкір Оспанов де-
сем, асыра айтқаным болмас.

Әбубәкір ағамыздың та биғат 
берген сыпайылығы, үлкен-
кішіге ізеттілігі, шә кірттерге 

деген мерейі ерекше болатын. 
Ғұмыр бойы қатардағы ұстаздық 
қызметте, шәкірттеріне сапалы 
білім, саналы тәрбие беріп, Сыр 
елі білім саласының танымал 
тұлғасы атанды.

Оқу – ғанибет, сауат ашу 
– ғажап,  ұстаз көру – кере-
мет. Мектеп есігін ашқан бала 
ұстазын көреді, білім әлемінің 
есігін ашады. «Мұғалім – ма-
мандық, ал ұстаздық – қасиет» 
дейді дана халқымыз. Осы-
нау үлкен ұғымдағы үстаздық 
қасиетке барынша адалдық 
танытып, саналы ғұмырын 
ұрпақтарына тәлімді тәрбие, 
мазмұнды да терең білім беруге 
бағыштаған Әбубәкір ағайымыз 
туралы көргендерім мен көңілге 
түйген жүрек жазбаларымды ақ 
қағаз бетіне түсірдім. 

Әбубәкір Оспанов ағамыз 
1922 жылы Қазалы ауданы, 
Майдакөл ауылында дүниеге 
келген. Жетіжылдық білім алған 
соң, яғни 1937 жылы Қызылорда 
қаласындағы жұ мысшылар 
факультетіне (Рабфак) оқуға 
түсіп, оны 1941 жылы бітірген. 
Білімін одан әрі жетілдіруді 
мұрат тұтқан Әбекең ағай 
кейіннен Н.Гоголь атындағы 
педагогикалық институтының 
тарих факультетінен дәріс алып, 
ұстаздық жолына түседі.

Ұлы Отан соғысының 
сұрапыл шағында, яғни 1941-
1951 жылдары Жаңабасшылық 
елді мекеніндегі мектепте қа-
тардағы мұғалімдіктен бас -
таған ол кейін Майдакөл ауы-
лындағы №98 жетіжылдық 
мектебінде, мұнан соң кезіндегі  
Ленин колхозындағы (қазіргі 
Ғ.Мұратбаев ауылы) мектепте 
мұғалімдік қызметімен жал-
ғастырады. Майдакөл ауы-
лындағы №98 мектепке қайта 
оралған Әбекең ағай 26 жыл 
бойы үздіксіз  оқу  ісінің мең-
герушісі болып қызмет ат қарып, 
зейнеткерлікке шықты.

Әбубәкір ағайымыз өзінің 
тарихшы маман ретінде мың-
даған шәкірттерінің кө кірек 
көзін оятып, санасына туған 
жерінің, өскен ортасының та-
рихы туралы ерінбей-жалықпай 
құя білді. «Шәкіртсіз ұстаз – 
тұл» дегендей, одан дәріс алып, 

ұстаздықтың ұлағатты жолымен 
жүргендерді санамалап айту 
әсте мүмкін емес. Соның бірі 
өзім екенімді мақтан тұтамын.

Өскелең  ұрпаққа адами 
қасиеттерді қалыптастыруда 
оның рухани байлығы балаға 
деген сүйіспеншілігінен, жо-
ғары адамгершілігінен көрі-
неді. Осындай құнды қасиет-
терді біздің бойымызға да рыта 
білген алғашқы ұста зымыз 
Н.Гоголь атындағы Қызылорда 
педагогикалық инс титутының 
тарих факу ль тетін үздік бітірген 
алғашқы түлектерінің бірі еді. 
Ол тарих пәнінің білгірі болды. 

Менің тарих пәніне де-
ген сүйіспеншілігімді оятқан 
Әбубәкір ағай. Сабақ беру әдісі 
де ерекше еді. Бойында биік 
адамгершілік қасиеттер бар 
еді. Бізді әрдайым тәртіппен 
және тәрбиемен алынған 
білімге, тек қана шынайы мінез 
қалыптастыруға үй  ретті. Әл Фа-
раби баба мыз дың «Тәрбиесіз 
берген білім адамзаттың қас 
жауы» деген ұстанымымен 
әр оқушының тұл ға болып 
қалыптасуына, биік шыңға 
шығуына үлкен үлесін қосқан 
ұстаз болды.

Ағайымыздың ұстаз дық-
тың ұлағатты жолында елге 
сіңірген еңбегі де ескерусіз 
қалған емес. Ол кісінің респуб-
ликалық, облыстық білім сала-
сы басшылығынан алған мақтау 

қағаздары мен марапаттарын са-
намалап шығу әсте мүмкін емес. 
Бірнеше мәрте  ауылдық кеңес 
депутаты болып сайланған. 

Ол ағай үшін ең басты мара-
пат – өзінен тәрбие, білім алған 
шәкірттерінің алғысы дер едім. 
«Отан – отбасынан  басталады» 
дегендей, Әбеке ағай жұбайы 
Күнасыл Оразымбетова апай-
мен шаңырақ көтеріп, өмірге он 
екі бала әкеліп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырды. 
Олар бүгінде жоғары білім 
алып, сан алуан салаларда ел-
халыққа қалтқысыз қызмет 
көрсетуде.

Ұлтымыздың рухани та-
мырынан нәр алған, туған 
топырағын, тарихи құнды-
лықтары мен ата-баба дәстүрін 
қадір тұтып, құрметтей алатын 
ұрпақ тәрбиелеу – біздің ең бас-
ты парызымыз. Әбубәкір Оспа-
нов ағайымыздың осы өсиетін 
пір тұтқан біз, яғни жүздеген 
шәкірттері ұста зымыздың ұла-
ғатты жолымен жүріп келеміз.

     
Баймырза 

ҚОЖАМБЕРЛИЕВ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда 
университетінің 

профессоры, 
философия 

ғылымдарының докторы, 
Қазалы ауданының 

Құрметті азаматы

Жадымда тұрар жаңғырып
Адам өмірінде ұстаздың алатын орны ерекше. Ұстаз 

– аса қымбатты, сыйлы, есіңе алғанда жан-жүйеңді 
толқытып, сағыныш сезімі мен шексіз құрметіңді 
тудыратын аса қастерлі ұғым. Әр адамның тура 
жолдан адаспай өмірінің дұрыс қалыптасуына әсер 
тигізетін айрықша тұлға. Шәкіртінің суырылып, оза 
 ша уып биіктерден көрінуі, өмірден өз орнын тауып, зор 
жетістіктерге жетуі, маман болуы – ұстаздың берген 
білімі мен төккен терінің, ерен еңбегінің нәтижелі жемісі. 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі

Фильмде ашаршылықтың 
шынайы көріністерін жеткізген 
автор мен режисердің кәсіби 
шеберлігіне көрермендер риза 
болды.   

«Ұлы дала зарын» тама-
шалауға қазақ-түрік қоға-
мының мүшелері, Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығының 
Анадолы еліндегі өкілі Ержан 
Уәйіс, «Би-Би-Си» радио стан-
циясындағы Қазақ тілшісі 
Бешір Жаналтай, «Тұран уни-
версал халықаралық кино 
продюсерлік» компаниясының 

директоры Өмер Тәйжі 
қатысты.

Бұл іс-шараны Ыстамбул 
мәдениет басқармасы және 
Қазақ-түрік мәдени, ағарту-
білім зерттеу қоғамының 
төрағасы Ертолқын Гейратул-
лах ұйымдастырды.

Қазақ көші туралы фильм 
көрсетілімі

«Ұлы дала зары» фильмінің премьерасы 
Алматыда көрсетіліп, әрі қарай Түркия елінде 
жалғасты. Бұл фильмде қазақ көші кешкен  
қасірет суреттеледі. Ыстамбул қаласы Зейтінбурны 
ауданындағы Орталық мәдениет сарайында фильм 
көрсетілімі өтті. Қазақстанның Ыстамбулдағы Бас 
консулы Әлім Байел, Зейтінбурны ауданы әкімі 
Өмер Арысой сөз сөйледі.
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ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

Кітап көптік 
етпейді, оқығанға

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханада қаламгер, ҚР Журналистер 
одағының мүшесі, Шиелі ауданының құрметті 
азаматы Жүзбай Таңрықбаевтың «Тәуелсіздік 
тұғырын биіктеткендер», «Көкіата», «Сұлушаш» 
аталатын үш  кітабының тұсаукесері жасалды.

Іс-шараның ашылуында 
кітапхана басшысы 
Н.Мыңжас бүгінгі кітап-
хана мен оқырман ара-
сындағы тығыз бай ла-
нысты, кітап оқушылар 
санының артып келе жат-
қанын айтты. Жиырмаға 
жуық кітап жазып, 
руханият қорын молайтқан 
автордың еңбекқорлығын 
бүгінгі күннің батыл қа-
дамына балады.

Облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы 
С.Дүйсенбаев қаламгерге 
жылы лебіз білдірді, 
ардагер автордың елді 
бір лікке шақырып, ұрпақ 
тәрбиесіне қосып отырған 
үлесіне ризашылық танытты.

Мұнан соң ардагерлер – Б.Балтабаев, Ж.Нұрқышев, 
М.Абылаев, Қ.Шағыров, М.Нұрханов секілді бірқатар 
кісілер сөз сөйлеп, құтты болсын айтты. 

Үш кітаптың көк желегі қиылып, кітапхананың жас 
оқырмандары ардагерлерге өлең арнады.

Қаламақысы жоқ, мемлекеттік тапсырыстан тыс кітап 
жазудың машақаты өз алдына, оны оқырманға жеткізу де 
үлкен күш.

Қорытынды сөз алған Ж.Таңрықбаев осы мәселеге 
тоқталып, Ә.Тәжібаев кітапханасының жергілікті 
қаламгерлермен әріптестік бағыттағы жұмыстарына 
алғысын жеткізді.

«СБ» ақпарат

Менің алғашқы ұстазым 
– Бану Ахметова апайым! 
Қаншама жыл өтсе де 
ұстазымның дауысы, әлі 
құлағымда тұр. Ерекше 
қасиеті – әрқашан күлімдеп 
қарсы алатын. Бал дәурен 
бала шақта жүзінен үнемі 
мейірім шуағы төгіліп 
тұратын мұғалиманы көр-
генше асығатынбыз.

Сабақ барысында бізден 
үш маңызды нәрсені талап 
ететін – сабақтан кешікпеу, 
бір-бірін құрметтеу және 
өтірік айтпау. Біз апайдың  
негізгі ұстанымдарын бой-
ға сіңіріп, жасымыздан адал, 
мейірімді және ке ші рім-
шіл болып өстік. Жа қын да 
кездескенімізде апа йы мыз: 
«Әрбір істеріңе адал бо-
лыңдар!» деп тілегін білдірді. 

Ол кісі ешқашан мақ-
танбайтын, мақтауды да қала-
майтын. Бізге: «Қандай да 
бір игі іс жасасаң, жетістікке 
жетсең, мақтану үшін емес, 
басқаға пайдам тисін деп 
жаса» деп түсіндіретін. 
Оқу  шы кезімізде ислам 
діні дәл қазіргідей наси хат-
талмайтын. Солай бола тұрса 
да апайдың жүрегіндегі 
иман дылық тұлғалық та би -
ғатынан дарығанын бай қай-
мыз. 

Иә, апайымыз алғашқы 
сәттен білімге деген құш тар-
лығымызды оятты. Білімнің 
қайнар көзі – кітапта екенін 
бастауыш сыныпта-ақ ұғын-
дырды. Үй тапсырмасы 
орын далмаған күні сабақтан 
соң алып қалып кітап оқы-
татын. Бұны бастапқыда 
қи нала орындаушы едік. 
Кейін кітапты апайдан 
сұрап алып оқитын болдық. 
Біз бәріміз Бану апайға ұқ-
сай мыз, қарапайымбыз 
және апай секілді үнемі 
алға ұмтыламыз. Ол біз-
ге ертегі айтқанда кино-

театр да отырғандай күйде 
бола тынбыз. Себебі әрбір 
кейіпкердің рөлін образға 
еніп баяндайтын. Шығар ма-
шылық қасиеті оның төлтума 
өлеңдерінен де көрініп 
тұрады. Еңбекқорлығы, үне-
мі ізденісте болатыны, кітап-
құмарлығы, «қоғамға пай дам 
тисін» деген дарқан жүректі 
пейілі қазір де өзгермеген.

Айналасына нұрын ша-
шып, тәлімі мен тәрбиесін 
та ратып жүрген өнегелі 
ұстазымыздың өмір жолына  
тоқталсақ. Ұлағатты ұстаз, 
үлгілі отбасының алтын 
қазығы, ардақты ана Бану 
Бекішқызының өмір жолы 
көпке үлгі. Ол 1959 жылы 
Тереңөзек ауданы  Асқар 
Тоқмағанбетов ауы лында 
дүниеге келді. Сол ауылдағы 
№135 мектептің түлегі. Педа-
гогикалық еңбек жолын өзі 
оқыған мек тебінде бастауыш 
сынып мұ ғалімі және қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі болып бастады. 
Жалпы педа го ги калық еңбек 
өтілі – 38 жыл.

2001 жылдан бастап 
Қы   зылорда қаласындағы 
Қ.Мұ ха меджанов атындағы 
№1 мектеп-гимназиясында  
бас   тауыш сынып мұ ға-
лімі болды. Жаз ай ла рын -
да оқушылардың ты   нығу 
лагерлерінде эко но   ми   калық 
ауысым тренері бо лып, 
жеткіншектерге эко   номи-
калық білім бер ді. Мектептің 
қо ғам дық жұ мыс тарына 
ара ла сып, ұстаздарға арнал-
ған әдіс те мелік сабақ жос -
пар лары, өлеңдері мен ма-
қа ла лары жергілікті және 
рес публикалық бас па сөз де 
жарияланып тұрды. Мек  теп-
тегі «Әжелер ан самблінің» 
мүшесі болды. Осыдан 5 
жыл бұрын жоғары санатты 
ұстаз дәрежесінде еңбек 
демалысына шықты. Қазір 

Бану Ахметова – еңбе гінің 
зейнетін көріп отырған жан. 

Ұстазымыз қол қусырып 
қарап отыруды білмейді. 
Ба лаларға арналған әң гі-
мелер мен өлеңдер жазу-
мен шұғылданып жүр. 
«Шаңырақ» атты кітабы бас-
падан шықты. 

Ол балаларға өте жа-
қын болды. Мектептің ал-
дынан күтіп тұратыны, 
әр  қай сымызды құшақтап 
қарсы алатыны, екі қа тар  дан 
тұрғызып клас қа дейін ән 
айтып бара ты нымыз,  «қал-
қам», «айна лайын», «әкем-
ау» деген жылы сөздері бізге 
деген ықы ла сы ның шы-
найылығын көр се те тін.   

Алғаш рет партаға отыр-
ғызып, қолға қалам ұстатқан, 
сауатты жазып, мәнерлеп 
оқуға дағдыландырған, шы-
ғармашылық қабілетімізді 
арттырған, қоғам тәртібі мен 
әдебін бойымызға сіңірген, 
адами құндылықтарды қа-
лып тастырған алғашқы 
ұста зымыз бізге әрқашан 
қадірлі. Тынымсыз ізде-
ніс, бай тәжірибе өз жемі-
сін бергені анық. Б.Ах-
ме т о ваның ұстаздық 
ұс  та   нымының мықты бол-
ғанын шәкірттерінің өмір-
дегі жетістіктерінен-ақ 
ба   ғам  дауға болар. Бірге 
оқы ған оқушылар арасынан 
білікті мұғалім мен кәсіби 
инженерлер, елге есімі 
белгілі ғалымдар мен іскер 
азаматтар шықты. Бүгінде 
олар – Қазақстанның түкпір-
түкпірінде ел дамуына өз 
үлестерін қосып жүр.  

Егер адамның жүрегінде 
ізгілік сәулесі болса, ол – 
ұстаздың еңбегі. Сол нұрды 
жеткіншектің жүрегіне сіңіру 
үшін асыл ұстаз қаншама тер 
төкті десеңізші!

Айгүл ӘМІРБЕКОВА,
филология 

ғылымдарының 
кандидаты.

 А.Байтұрсынұлы 
атындағы

Тіл білімі институты
лексикология бөлімінің 

меңгерушісі,
Алматы қаласы

ІНДЕТ ТАРАЛУДА
ДДҰ Сирияның 10 провинциясына 

холера жайылғанын мәлімдеді. 
Жағдай алаңдатарлық, індет бүкіл 
елге таралуда. Қазірге дейін 426-
дан астам холера жұқтыру жағдайы 
расталып, 33 адам қайтыс болған.

ДЕНСАУЛЫҚ 
ДАҒДАРЫСЫ
Ұлыбритания азық-түлікті 

үнем деуге байланысты денсаулық 
дағдарысына тап болды. «Fi-
nancial Times» хабарлауынша, 
ағылшындардың сатып алатын 
азық-түлік мөлшерін азайтуына, 
энергия бағасының өсуі әсер еткен. 

Салдарынан алдағы қыста халықтың 
денсаулығы мен әл-ауқаты нашарлай 
түседі. Бұл – денсаулық сақтау 
саласындағы төтенше жағдай.

ТӘУЕЛСІЗДІГІН 
МОЙЫНДАДЫ
Америка Құрама Штаттары 

Полинезиядағы Кук және Ниуэ 
аралдарының тәуелсіздігін мо-
йындады. Кук және Ниуэ өзін-өзі 

басқаратын мемлекеттік құрылым 
мәртебесіне ие. Кук аралдары 
архипелагы 15 аралдан тұрады. 
Көптеген мемлекеттер олардың еге-
мендігін мойындамаса да, дипло-
матиялық қарым-қатынаста. Ха-
лықаралық қауымдастық Ниуэнің 
Жаңа Зеландиядан тәуелсіздігін де 
әлі мойындай қойған жоқ.

ГЕРМАНИЯДА 
КАДР ТАПШЫ
Германияда кадр тапшылығы 

өткір сезіліп отыр. Басты себептерінің 
бірі – демографиялық өзгерістер. 
Зейнеткерлер көбейіп барады, 
олардың орнын басатын ешкім жоқ. 

Мәселені шешу үшін билік көші-

қон заңнамасын жеңілдетпекші. 
Оған сәйкес біліктілігі жоғары 
шетелдіктердің елге келіп жұмыс 
істеуі жеңілдейді.

ТЕГІН ТАМАҚ ҮШІН 
КЕЗЕК
Испанияда тегін тамақ үшін 

кезекке тұратындар көбейді. Азық-
түлік көмегін алғысы келетіндер 
саны артуына инфляция ықпал еткен. 
Мысалы, ел астанасы Мадридте 
азық-түлік бағасы 15 пайыздан астам 
қымбаттаған.

Дайындаған
Биболат СӘТЖАН,

«Сыр бойы»

Ұстазымды 
мақтан 
етем
Менің туып-өскен жерім – 

Қармақшы ауданының Дүр Оңғар 
ауылы. Түбі бір түркінің ортақ 
тұлғасы Қорқыт баба жатқан 
жер. Адамзат алғаш аспанға 
аттанған Байқоңыр ғарыш айлағы 
орналасқан Қармақшы барша 
Қазақстанның мақтан тұтар 
мекені. Ал, Қармақшыда тұрған 
Қорқыт кешенін жай ғана кесене 
деп қарауға болмайды. Бұл түбі бір 
түркіні тұтастыратын, біріктіретін, 
көне замандағы тамырымызды 
қайта жаңғыртатын қастерлі жер 
деп санаймыз. Осындай қастерлі 
жерде туып-өскенімді мақтан 
тұтамын. Ата-анам, ұстаздарым  
бастауыш сыныптан бастап жыр 
жолдарын жаттап өсуге үйретті. 
Бала күнгі менің ұстаздарымның 
ең ықпалдысы өз анам  болды. 

Анам – болмысынан әдемілікке 
әуес, сезімге бай, әр нәрседен 
көркем келбет іздейтін жан. Жақ-
сылық көрсе, жаны сүйсінеді, жа-
мандықты көрсе, сезсе болды, 
көңілі жабырқайды. Мүм кін, 
менің өз жанымнан жыр жол-
дарын құрастырып, ақындыққа 
жақын болуыма анамның осы 
сезімталдығы мен сергектігі әсер 
еткен шығар. Сергектік бойына 
әке қаны, ана сүтімен берілсе 
де, оның қалыптасуына туған 
жер құдіретінің ықпалы зор деп 
пайымдаймын.             

Мен бүгін өзімнің мектептегі 
сүйікті ағайым Қазақстан Жазу-
шылар одағының мүшесі, ұс-
таз, жергілікті ақын Достық 
Тілеубергеновтің 60 жылдық 
мерейтойына арнаған жыр жол-
дарымды ұсынамын. 

Дүниеге келмеген тегін 
бұл жан,

Өлең дейтін өнерде белін буған.
60 дейтін асуды артқа тастап,
Достық ақын шайырлар 

жолын қуған.

Құдірет қой ұлы өнер 
бұл ғаламда,

Сурет салып, қолға 
алып қылқалам да.

Сыр сүлейі – Дүр Оңғар 
жырын жаттап,

Қорқыт күйін жас кезден  
тыңдаған ба?

60 деген – шынында асқар екен,
Алпыс – тал түс, шабытты 

шақта ма екен.
Ұстаз – ақын ауданда көп

емес қой,
Ағайымды  сондықтан 

мақтан етем.

Ұстаздардың барлығы 
ғажап халық,

Түлеп ұшқан 
түлектер қанаттанып.

Ағайыма еліктеп өлең жазам,
Мен де ақын болсам деп  

талаптанып.

Шабыттанса сүбелі сөздері  
ерек,

Туған жерді жырымен 
нұрға бөлеп.

Ақындықтың алауын 
жаққан ағай, 

Ақ қағазбен тигізген  
елге көмек.

Жақсылықты жырлайды 
жас жүрегім,

Оңай емес ақындық рас,  
білемін.

Мерейтойын тойлаған 
бүгінгі күн,

Ұстазыма бақыт пен 
бақ тіледім.

Ерболат ДАМИР,
Қармақшы ауданы
 Дүр Оңғар ауылы

 №107 орта мектебінің 
11 сынып оқушысы

Үш ата
Жаңақорған ауданында «Аталар жолы – 

иманның кені, тәрбие тірегі, білімнің қайнар 
бұлағы» атты танымдық конференция өтті. Бұл 
іс-шара бүкіл өмірін адамдар жүрегіне Алланың 
хақ жолын егіп, елді бірлікке, бейбітшілікке, 
туралық пен тазалыққа үндеумен өткен Үш ата 
– Әл-Әмин баб, Шаһ Бүзірік және Шәмші Бүзірік 
бабаларға арналды.

Дүйім жұрт тарихи «Өзгент» қалашығының дәл 
іргесінде жатқан «Үш ата» кесенесінің басында берілген 
асқа жиналып, бабалар рухына арнап жайылған 
дастарқанда бас қосты. Рухани іс-шараға еліміздің 
түкпір-түкпірінен келген баба ұрпақтары мен дін тарихын 
зерттеуші ғалымдар және жергілікті тұрғындар қатысты.

Арнайы тақырыпта өткен танымдық іс-шарада 
баяндама жасаған филология ғылымдарының кандидаты, 
шығыстанушы Нұрлан Мәнсұров «Мәулене Шәмші 
Бүзірік бабаның тұлғалық сипаты» жөнінде ой тербесе, 
тарихшы, шежіреші Сейтомар Саттаров «Шаһ-Бүзірік 
ата ұрпақтарының қазақ тарихындағы орны» туралы 
әңгімеледі. Қорқыт ата атындағы университеттің 
профессоры Қазбай Құдайбергенұлы Әл-Әмин баб 
атаның тарихнамасы жөнінде баяндап берді.

– Біздің мемлекетімізде мерейімізді асырған 
шаралар қатарында дінге деген шынайы құрметтің 
орны бөлек. Кеше, Астанада өткен Әлемдік дәстүрлі 
дін көшбасшыларының 7 съезінде Президент елдің 
өсіп-өркендеуі, хал-ахуалының жақсы болуы, қарама-
қайшылыққа жол берілмеуі жүздеген ұлт, дін өкілдерінің 
қарым-қатынасына, татулығына, түсіністігіне байланысты 
болатынын айрықша айтып өткен еді. «Алауыз елден 
бақыт, несібе, дәулет айналып өтеді» деген Шығыстың 
даналығы бар. Осы ретте алқалы елдің ауызбірлігін 
арттыруда бүгінгідей шаралардың мән-мазмұны бөлек, – 
деді қоғам қайраткері Ибрагим Әбибуллаев.

Орайы келгенде айта кетейік, «Үш ата» көне Өзгент 
жерінде XIV-ХV ғасырда өмір сүрген. Осы үш бабаға 
арналған үш күмбезді кесене құрылысы 1997 жылы 
жергілікті халықтың асарлатқан көмегімен салынған. Ал 
2019 жылы «Үш ата» кесенесіне апаратын жол бойындағы 
үлкен коллектордың үстіне көпір салынып, кесене маңайы 
ретке келтіріліп, қажетті құрылыстар жүргізілді. Бұған 
қоса, 4,5 шақырым жерге электр желісі тартылды.  

«СБ» ақпарат

Кеше Қазалы 
ауданында орталық 
мешіт жанынан жаңа 
медресе ашылды. 
Медресенің ашылу 
салтанатына Қазақстан 
мұсылмандары діни 
басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти 
Наурызбай қажы 
Тағанұлы арнайы келіп, 
көпшіліктің қуанышын 
бөлісті. Игі іс-шарада 
аудан әкімі Мұхтар 
Оразбаев құттықтап өз 
тілегін жеткізді.

Медресеге ұлт-азаттық 
көтерілістің даңқты қол-
бас шысы Жанқожа Нұрмұ-
хамедұлының есімі берілді. 
Салтанатты жиында ау дан-
дық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Оразғали Бекбанов 
ілімге бет бұрған жастарға 
бата беріп, ізгілік үйі бар-
ша қазалылықтардың жұ-

дырықтай жұмылуының ар-
қа сында салынғанын тілге 
тиек етті.

Одан әрі «Жыршылар 
дінді жырлайды» атты жыр-
шылар фестивалі мен қазақ 
күресі, қол күрес, кір тасын 
көтеруден жарыс ұйым-
дастырылды. Ал Жанқожа 
батыр атындағы мешіттің 
бас имамы Берік қажы 

Сүлейменов пен медресенің 
салынуына белсенді атса-
лысқан азаматтарды аудан 
әкімінің Алғыс хатымен 
марапаттады. Сондай-ақ, 
«Ел үлесі пәтерге» жобасы 
бойынша Шәкен ауылындағы 
мешіттің имамына үйдің 
кілті табысталды.

«СБ» ақпарат

ҚАЗАЛЫДА
МЕДРЕСЕ АШЫЛДЫ

ІЗГІЛІК СӘУЛЕСІ
Шәкірт зейініне шуақ құйған алғашқы ұстаздың 

орны оқушы үшін әрқашан да ерекше. Себебі, білімнің 
бастапқы іргетасы қалай қаланса, баланың кейінгі 
өмір жолы солай болады. Саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесіне бағыттап, өзгенің баласын өз перзентінен 
кем көрмейтін ұстаздар қауымын кәсіби мереке 
қарсаңында қалай мадақтасақ та жарасымды.


